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Ἕ ἣν Τ πιρουδοαρ ημμῃ γρῖίσε κῷ ἑαθς 

ΠΝ ἐν ὐδν ἠραυάδνκουρη ΓΟ 

ἀνημ χοὸς ππρεθς, ὁποῦξ χόλος » 
ΕΨΝΝ ἐπα ταῖς, 

ΕΝ ΡΣ εν τ υτανυν πγ 5 Ὁὖ 
“ὦν τῷ ἢ. ἀρχὸν ον " ᾿ ΞΔ Ἢ ᾿ ἐς νὰ ᾽ 

ἤμουν ἀῆρο “Σ - δμαβοᾳ, ἀφάνηαξ 
᾿Ἡρνόκαν τγίρεδυΝ Ἰαθσ προ 48 5 

εν, πὸ ἐπυις ἐφοξέσε, 
-" Δ " ὶ 



ΜΈΕΈΘΠΊΤΟΛΙ 

8, “Ὦ: 

ΒΙΟΗ. ΕΒΑΝΟ. ΡΗ͂Π. ΒΒΆΌΝΟΙΝ 
ἈἘΞΒΟΊΑΝ ἸΝΒΟΒΙΡΤΙΟΝΤΙΜ 

ἘΠ ἩΥΜΑΝΓ(ΟΒΌΜ ὈΥΓΤΕΒΑΕΌΜ ΔΟΑΡΕΜΙΑΙΣ 

δο0.ΟΙ΄ΐῸῦ 5. 

Ούυυ 4 γὰρ ϑορβοοΐθμν ἰαπυδαδαπι οΧϑρε-- 
οἰθ5, τηῖγαθοῦὶβ. ἰμθοΐου ἀπιῖοθ. πὸὸ ἔουνΐθ 

τηοάοτγαῖϊο ἔδγοϑ, {ΡῸ ἢ] πὶ εἰδὲ. οθέγα αι, 481 

ἘΪ81 Παροὲ οαπὶ ἰἶοὸ σοιασηαπθ. ϑὲὶς ᾿δπὶ 
4αδβίὶ βαπὶ οχ ἀπο 5. δἰϊατα τηθῖβ ὩΘμ ΠᾺ}]], 
Ζασπι ποοορίπδηεῖθιιβ 115, Ἰοπροάτιο. [185 
τὸ 5 τιραϊίανὶ τὰθ ρΡαϊαη θα5, Ῥτοάϊογαηξ 
οὔτα ταθὰ αἰϊφαλπίαϊαπι χροὶ Αγροόπδα- 
ἐϊοοτατα Ῥοΐία, οἱ ἰαοοεϊβδίτητια γοΐθυῖβ ο0-- 

τηοράϊαθ βογρίου. Βόπὸ δηΐπηο 65: δχρίθ- 
Βιταν οὐπὶ Ὅθο. Ἔχϑρθοίαϊίΐο ἀεϑιάθυ! ἐμὰ]. 
Ῥγδοίαμα ἰαηπάθπι δαὶ Ῥεγίποορθ Τταρὶ- 
οογαηι: δχοῦδα άπ δ ηΐ ϑ. ΠΟ] α οπιηΐὶδ, 
ααοχατα ὁ δἀεηδὲ γαϊομε ποῖ ᾿ΐὰ ῥυι οι 

α«Ἄ 



ε,.} ΨΥ ΧΙ ΙΑ φιξοῦν 

᾿δϑηιθηναθ. δ88. Ῥαγέοιρος [δον πολ ϑξοβ 

οὐποα. ἴῃ Ἐταδιζοσαπι Τλιανο. Ὑιν τηογύϊα 
ῬΡοθ μαΐο,, τπἰοσυι αὶ νιέαθ ν ἀοοίτιπας οἷἶθ-- 
ααμπεϊα ἀρυά Ροηοδ. ΟΠ ΠΟ5. τηακίτηθ δοπη-- 
τηρηπαϊα5, οἱ διυργὰ ἐτηραν ββπποσ. δοῦζι 

χαγαμ . φαἸ μη ἰα8., δὲ, σοηγίοία πππδηδιμαι 

υαπίμτ. ὀνθοίι5, Ῥογάθοίας δαπὲ ἰΐοπι ας 

ἄϊιοηυ φμαίαον Τραροράϊαθς; σαξηΐα οροιδβ 

χοροὶ. Ἰηορρίυμα ορ5, φμδηίαχ ΡΟΥ τπὸ 

᾿οοθῖῖ.. ποὰ ᾿πἰουϊη δῖαν; πθὸ ἑάταθη ἰΐα 

Ῥυοροναθιτατ,, ὯΣ [οι παϊ θυ ἰ5. οἰϊπι μοοηΐ- 
ἰοπάμην. χοϊμὶ δῖ. θὰ, δὶ φυϊά πλῃὶ ἰπ.- 

ἴργοι αἰνογϑατν γε ϊδονι, ἀπΐσπο αὐ ποὴ δ6- 

βάλῃ, ταομομὴν, θαίλιη. Πάσπι Ρυδοϑιξανππι 
ὅλ, ΑρθιοΚ 80 νἱάοῖο: ἱπὶ ἀἴοαν σοεΐαπι ποῖ 
Ῥυριαϊδὶ ; πθο ἃ ϑόρβος 5 ἰδιιάϊοβὶθ Ρίδμονα. 
Ῥο οι ο ν ἀνροῆὶο φυομιχυδαν οἱρομπι- ὦ 
ἀυχὶν «μος δοίσης Ὠούϊς ποραϊοῦθ5. 4αὶ-- 
ἄαπὰ. ρον ἰδοίταῖ, ἀἰὰ αὐ λπίοσγασπη απ 
βοπαρον Γαϊαγαπηι δἰἐ, αἱἱ ἰοσίἐπια Ἔχοοριίοπο. 

᾿ἴαὰπὶ νον αυδλοηαση ἔπος π᾿ οὐθηάὸ 

μος ΠΡ} }0 ταϊϊο σομδῖ  πιοὶ, ρασοῖβ ἀο- 
ἐρηιι5. 65. Ῥοδίαχοπι, 05 Ἑποπιῖοοβ νὸ-- 
ορληὶ, οὐ οποῖλ δοσαγαίαπι οἱ νοπαρία 

Ὠκ τὶ νιθοναπι, Ὑοἴογι5 βαρ οηϊίαο, ατδο- 
οὔρημο, οοχαπίϊας βἰαιορὶβ σταίαπι πὸ ἴα 
οἰαναιῃ 4αϊ ραΐανὶ, δὲ εἰ σμοδεν ἴοι 



ἘΠΕ ΑΙ πὸ ΠΑ Ψσ οΣ Ψ 

ἔος πὐ ἀπ 9. ΡΟ  αφατθ οὐπαξάτη ἐραάονγουα: 
ἩΒοορηίάοηι, ααΐ  ἀρτηδὴ δὲς ἀποῖε, ρεῖ-ῦ 
τηῖϊθ τὰ ἰασοῖι οαἀϊ ει: ΑἸάὰθ. Μαδηιαος 

οὐΐτι5 Πθου. Ἰηβίαν 65: ψοίουῖθ ΔΡΟΡΤΑΡΗΙ; 
(0 ἶρδθο. τπιϑὰ8 68. (ϑαιοὶβ {ΠΠπ8 νηατη, 
τἰξ τὰ ΡΡΙΠΟΙροτα ΘΠ ἸΟΏ ΘΠ.) 816. 6χ 88 1ἴἢ 
ἐοθγαβ. ὉΠ  ΠΌ5. Ῥοντ παν, 4ασα {αᾶ]6 δι, 
οὐἰνὶ5 απο πονᾶπη οὐ 4115 ὁΟΉ Ύθ  ἐ 

βἰαίϊτη. ἴθ ΘσΌ]05 ποῦν, Νδιίὴρο ΤΒοο- 

ΘΏ 15. ροῦδιβ ἀπὰς δαρογοϑὲ, 'ὭΘῚ οϑὲ οοή-- 
ἐπσατη ΟΡυ8.; 5664 6Χ ἐγαστηθηθ δ σοηδίας 6 
ψαΥ 5. {{Ππ|85 Ποτωΐηῖδ. οἰορὶῖα ααΐ Ῥοπη δε τι 

πρχοουρ 8.) ΠΙΆ. δα αδίπον οοάϊοε5 ΒΙ-- 
ὈΠούμοοας. Βοριαθ᾽ σοπέν 7 χαονγιιπι ἴῃ ἐνὶ-- 
θὰ5 ϑεπίδηἶδθ ἔοτο δα ρυηάθηι τηοάατη ἐ1-:. 

διϊποῖαο δαηΐ, {π0 τὰ ἢσς Ποἰΐο. διηραϊας 
ψ6] ἴπ οαριΐο Παϊθοπὲ [ἰτόνατη Ὡναϊ αδοῦ!απι 
τηϊηἰδίατη., νοὶ ἰπΐοτα 11ἃ ἐανοπΐ, νδοῦο τὸ -Ξ: 

"οίο ΑὐΗμΝω αθὶ ΨΔΟΝΝ Νὐμε αὐ κμιι πηδῆτι 

Τὴ Ἰολλνηνιν δὰ Ἐπτεὶριά. ῬΕρουἶ55. ῬὼῪ. τάν Β., ΤΠοο-- 
δ. 1415. το  ἐχτιϊα8. ἀἰοΙ τη ]6 σοῃδατοίῃαία8. [46πὶ αἀ 
ΧοπΟΡΒοπ). ΝΙοιμοταΡ. νυ. 2580. 54. ἔχω: ψιδοπέαγ, 
Ἔπ|ῶ6 ΠΟΡ δ᾽ διιηρογϑι, ὙΠπεοδηϊάθα ὁχ ναυὶθ ἘΤΟρΡῚ Ια 

ὁοποία. “. Οὐ αὐοὰ Ρὴὸ Αρἐμο]ομία ὁ ναυιοσύτῃ 

Ῥοδηναι 8 ἀεοογρία. μαθὰ ΠΙονηΐα5. κα Πομιον, ἢ. 

ὙΠ Ρ. 710. 2, ,Χ008πὸ πα ροίνι5 [ὙΠοοραΐᾷθ4 7, 
πον Πανγθο 5πηὶ ὃχ ἀν 1θη8 ἂς ἀἰνοΥ518 πλοκῇ 



ΥΣ, ΡΕΒΑΒΕΒΡΑΤΙΟ. 

φἰπρολᾷᾳ ογαὶ, Ῥγδοίογρα αὶ ρυΐπατβ ἴδν-ὶ 
ταρίποῃλ ἢ] πὶ οοϑριποηῃίανι, ΤΗρορα  οἷ8 

Ν Ρ᾽ατίπιοβ ἱπυπιϊδουϊ Αἰϊογμπι, διεὶο- 

τῶι, Ῥγείδεὶ,. ΜΙπιπογηνὶ, οἱ πηαχίπιο, 50-- 
᾿Ἰοπὶδ, Ροϊογαῃὶ 4υϊάρηι 11} ἰηίος. Τῆρο- 
Βηἰάοοσ. το ϊπημὶ, δὶ Ῥμθορπὶβ. δοογϑὶπι οἷ, 
δίῃ ἈΠῸ. σοπλ δία ὁχοιάονοιας; 864 ἀαμαν 
δἀϊαποίοβ μαροας, {Π|08. ἔρβοβ “βογίρίοιοϑ, 
ἀυογυτῃ Ροϑβοβϑίοποηὶ ἰῃναϑογαὶ, ἰηϊοράϊοίο 

φἀνοῦβαβ δπὶ ἃρὶ, ἰὰπὶ δοαμϊξαι ἰδ, ἔσαν 
«οποϊπμ δι. γαῖα Ροδιυϊαϊναὶ; χὰ (ἀρ τὸ 

ἐπ πο 8. αἰχὶ,. ἡ άχο οὐ 
ΕΝ 

. [πϑαηὶ δυΐο οἀϊϊοηὶ οπιηΐᾶ, 4υδὸ « οοη- 
εἰ ῥᾶτβ αἰΐοτα οὐϊλοιὶς. Ῥοδίαρατ ἑηὶ-- 
ποτατη Οτγαοοογαση Ἠδάα!ρδὶ ΟΥΥ̓π δυο, 

(ὐδπιαθεῖριαθ ὄχοῦδᾶθ ἅππὸ ΜΏΉΘΧΧΥΗ. 
Ριδοίον Οὐρὶ, νοὶ] ποβοῖο οαἰὰβ ἰά “Ὡὴθ- 
γὰθ ταδηϊ, ἐγδοτηοπία ἐγὶα, αυὰς ἣν Θι 

ῬΒίοοναπε δἀϊίοης (οβηθείαπα ἰοσὲ δδῦϊαϑ 
υἰδαπι δὲ, Ἰάοοχας τοπιονοθάα ἀπαχὶ. 5ὲ 
πογαπι ἰὰχ ἰοσαπν ΟἸδαμ 5. ρα] ουεϊτη τη 
Ἡγπιηατι βυϊίοοὶς ἰηδυροταυς Ηφοιοαϊ Ροῦ- 
τὰ ἠϑιυκον, δὺ φυοὰ αἰϊα, παῖϊο ἐο  δοιϊοαὶ 
δὐάιαϊ, Ῥοοιάο- ῬΒΟΟΥ 5. οασταθα ὃχ ἰϊσ-- 
ἄεπι Πορὶϊ5. οὐ οῖθα5. ὁπιοηάανὶ, ααυὶ ΤΉρο-- 
σηϊάοίη ὁοπίϊποή!, ιοτγιιπὰ ἀμ Ἠοριοάμπι 



ΡπΑΕΞΕ Ατ ὁ: ΝῊ 

οἰϊδτα ̓ Ἠαδόν. ἈΠ ἀξιιαδουῃαξ οἰπῃϊα ϑίοθ. 

Βδοὶ. ΕἸου Ποοίαπι δαγνανιὶ, δά δογιρίοτη ἐο- 

ἀϊσετα" ΒΙΜΙδ  ϑοαε Βερίαθ. οὐ] ]ἀϊα. Ἰόπρὲ 
εἰλοη ας τ᾽ ἄθαπι ἀηϊοᾶ Ἰὼ μοὺ ΠΡ 6110 'δχ-: 
μἰβοιϊαν. ϑοίοηϊδ ἰηἴὸΐ ὑδέεγος ϑαριθιτοδ 
ῥταῤδι δ  ᾽βϑὶπηϊ πο βάτιθα βοϊυτη ἔγαρ ύγοπξα, 
δε αᾳυδεουπᾷας ἀὦ ποκίγατπι δοϊαϊδπί ροτ-: 
γεδόγαἠξ δὲ σοι {αἰγὶ ροϊυδταπὶ, ) Βοος Πα 8 
εὐὐτῖς Πραδιϊογα. ἰὼ μάπς οοἸ εεἰϊο δ πὶ ταϊαῖ!. 
Τὰ Ὀοιϊέούητν γεξό βοηϊοπ 19. ἐγαρτηθηΐᾷ 
αἰϊᾳαοι, ἀιογάτα ῥαγέθπί Ἰάπέαία ὙΥΤα δε: 
ἐοηὶ δἀϊιῖο Ἔχμιρεὶ, ἱπίορτα ἀοαΐ;  ὃχ αἰϊδιος 
εἶδα ψϑ εᾶ δειγαναμῖ. 

Ῥ Έρρ ΜοΥυβιθη θα. τον, ὑδωλκαξ 
σαντα πα πὶ" ΔαϊαποῚ δοϊατως.. αὐ ἀἰτοπίθι9. 

ἀδπιηοβαγας ἀοοϊονιθαβ. μια θα, εοςϑαίο: 
οπηλδὶ τι ΝΟ. ἐδπιθ Βῖο ΠΡ Ε ]υιθ᾽ ουία. ἀμ}1--- 
ἰαιἰ8 αὶ γοϊρίαιής ἔγαρέα φαγογοῖ, χάδι οᾶ-- 
ῬεΡε φοββοὴλ «αὶ Πανὶ β συαθοὶβ Βαυὰ ξπονιπε 
ἱπυθυΐ, βοπιθηὐίαβ δὲ ἐγαστηθηΐα 0. Ηυροης 
τοῖο, δ] ἴβαυια βαταπηῖθ υἱτίβ οἰθραηί οατ- 
ταῖπα ἰδιἰηοΙ πθάἐϊξα.. δἰ 15. σταθοὶβ' Θὰ -- 
16οῖ. .Νοίδδ5. δά αϊᾶι γονοβ,, οὐἰ δας. ΤἘ 6 εἰ 
ἀήροβῳ ἰϑοιλομῖβ. οσῃμϑεϊαϊοηθαν δρεοίδῃ-- 

1 ἥω ϑο]οη 8 ῬεἸ ΠΟΠΏΜ]]4 Βαρεὶ γαϊοκειιατία» 
"δὰ Ἠεροᾶοι. ἢ. 4ἀδ47 



ὙΠῚ1Ι ῬΒ ἃ Ὁ ἃ ἢ Ὅ. 

1ε5..) Αμιβοϊορίαμι βοπξοη ϊανιιην βάνγα]]ο- 
Ἰαγαπι εἰ σιαθοὶθ [αἰ πίδψας Ῥοῦῃβ. ἴδοονὸ 
Ῥογίαοις ἰπϊδδοὺς δος ἐπε} ταοὶς Ἰἰθυυτη 
πόγατο ποἰιῖ. διοδαοα δάθαηὶ οἱ Ποτῖ- 

Ἰορία ἰαϊϊποχαπι Ῥοδίαγυμι, χαΐ, αοὶ ἄϊ-- 

πουβϑὶβ ταρϊ5 τὸ οαοτη ροβϑὶξ' ὁπαπεϊανϊ, 
φετροηάειο ἀπιαπΐὶ. Ῥαΐοὰ δαπὶ πᾶθο, Ζαΐ- 
θυ ἰ6 γοϊοθαπι, μθοῖοῦ ανΐοο; δα ἐς εἰἶι»- 
ἀἰὰς. ἀοιπογάρον, ἔγαοτε μᾶς, ποϑίτα οροῖϊα, 
'ἡπδὸ 5ἱ. ἐδὶ ταΐδαιο 1, τξ ἴον σουῆάο, 
δεῖ ἀοορορία οἱ αι} 18, οἵϊατν τϊεὶ ἐσαπαῖ]:- 
Τυπὶ εἰ ἀϊαϊαταται Ῥτοοῦτο, φαοᾷ πῸ}] Δ 
τοὶ Προαΐϊα8. ᾿πιρομάδιη, ἥααπι αἱ Βοπᾶν 
τὰπι ἰἰϊογαναπι δια 5 σοτητη 6 ΠῚ. 

Βαβαῦν Ατροηϊογαῖ! 45. ΜΆΣΙ 4784. 

εὐ ΕῸ Εδδδ ποίας ἱπ Αγβοπίογδίοηδὶ οὐϊίίοπο, οἱ ἱπ οπηϊ: 

μιυ5. Βυιιποϊκίαῖδ, ἰοχαῃ ροὐίογαμι βδαθοηΐδα ῥο»- 
διογίοόσοιῃ ΠΠρυὶ ρανίοι οομῇοίμ! : οὐἦυ5 ογἑπὶ5 τὰ- 

᾿ἰόποα τδαϊε ἰρδὲ γι οἰκία ἰπ ῥταοίαἰοπο «ἃ ζο- 
τοϊοαϊη μᾶσ]α μοδὲ ἐπὶ, Νὼβ. τοπππποῦίο δ αϑεῖς 

᾿ δταιία, βίμρα!θ νογϑίθιδ,., αυὸ ἀαάραις ρογεμοῖναί, 
᾿ς μῃθριγανίπιυδ: ἰὰ «αοὰ Ἰδοίογοβ πο πι ἢἶδδ6 ὁΡο 

βίο ἔπ Ἰόχέι εἀϊιιίηι υἱδογίηι, αποὰ ἱ ἰπ ποιῖ5, βοσί-- 

ΟΡυὶβ, υἱὲ νἱάοίων, Ῥοβί τοχίνπν ἴατ ἐν ὲβ ἐχρ οββιιπὶ, 
φεγίο αἰ φιιδῃῖο μοϑὲ ἐχοιιδὶβ Αὐρομίογαι, τοίγαοίδιις,] 

φ' ΄ , ᾿ , -΄ ᾿ ἊΝ 



μην. Ἀνὰ 
ἐννὰς ἜΣ ( ᾿ 
ΠΝ 

πὲ ὑνὰ 
ϑ.. Ἦν 

. δ ; 

ὲ ΣΝ των 
1 τι νὰ Ἢ 

β ; ᾿ 
ἣν Ἷ ἡΠΝΣ ἌΡ ΤΥ, 

ἌΝ 



Ἡρδὴ 4} ἦὰ δια ἀπε ΌΣ τὲ 
ἦξ ΡΝ ᾿ ᾿ Τῇ ἐδ Μή: ᾿ ὡ ἔ᾿ 

ἐν 8 οὐ ὐλν ΔῚ 
φ ὁ - ΡΝ ),1. τ, ὕδνς ΟὗΜΕ 

ΩΝ θμν δι Ὁ τυΐῳ 
᾽ Ἂ - 



ΘΕΟΓΝΙΖΟΣ ΜΕΓΙΓΑΡΈΩΣ 
ΠΑΡΑΙΝΈΣΕΙΣ 

"ἢ 
ΠῚ 

Ὡ ἄνῳᾳ, “ητοῦς υἱὲ, Διὸς τέκος, οὔποτε σεῖο 
᾿ λήδομαι ἀρχόμενος, οὐδ᾽ ἀνασιαυόμιενος ἢ 

ἀλλ᾽ αἰεὶ πρῶτόν τὸ, καὶ ὕστατον, ἔν τὸ μέσοισιν 
ἀείσω" οὐ δ᾽ ἐμεῦ κλῦϑι, καὶ ἐσϑλὰ δίδου. “᾿ 

, 8. ἀρχόμενος. ΟἿ. Ἐπτοάοιηδπῃ. ἄθ. ταδά. 530}}. ρδη- 
᾿ ἴδτα, δ... Ῥ. 288. --- ἀναπαυόμενος. ΑἹ. ἀποπαυόμενος. αιοὰ 

Ῥέαρξἔοτγο. 
ὅ.. πρῶτόν τε παὶ ὕοτατον ἔν τὸ μέσοισιν. 50] πηΐ5. Ὠΐα 

ογάο, ἃ ὅτὸὺ βογρίογοβ τάσο ἀδιοοίπηι, ον 5.05 Π4]16.: 
ἂς σοηρ. ψῈγ}. Ρ, 244. οἀ. 1ε͵ρ8. πρῶτός τὲ καὶ τελευ-- 
ταῖος καὶ μέσος. τὶ οἰΐαν! δαμάθι αιιοῖα δὰ ἢ. 1. Νοδῃ- 
ἂεν ΤὨοοοΡ . ΧΥΤΙ, 5. Ναπς δάάο Ἐπγίρια. Τρμὶρ. Α. 
1128. .8.. Βατῃ. ΑὨίποϊορ. Ῥαϊαὶ, Ὑ. ΠΠ- Ρ. θ19. ἢ. 47. 
νυ. δ. δίῃ ϊῖα μᾶρο: Ηοτηόχιβ Π], ΧΧΙ. ται, ἔσσεται ἢ 
ἡως, ἢ δείλην, ἢ μέσον ἦμαρ. Ἐμινίρί 465. Ἐ]οοίν. 902. 8. 
Εἰ 4}... τέν᾽ ἀργὴν πρῶτώ Ὁ ἐξώπω χαχῶν; Ποίας τελευτάς; 

«τίνα μέσον τάξω λόγον; Ἰ)ίνογϑο ογαΐης Ρ]αίο {Π. ὅ. ρ. 
τη5, ι8, ΒδκΙς. μγτε ἀρχὴν μήτε μέσα μήτε τέλος. Ιάθαι 
1. 2. Ρ. 4, τ1. ἀρχὴν -- καὶ μέσον καὶ τελεῦτην-. 568 5Γ41|Ἰ 
Ῥοϑβὲ βοϊεπηὶ ὠρχὴν --- καὶ τελευτὴν καὶ μέσον. ρατγίἰοτ΄αβ 
Ῥ. 57. 12. ἀρχὴν καὶ τελευτὴν καὶ μέσον. 4πὸ πιοάο οἰΐαπι 
ἂς μος. Ρ. τάδ. Αϑῖ, ἀρχήν τὲ καὶ τελευτὴν καὶ μέσα. Οτ-- 
αἀἰπα ἵἌκων ἰῶνουϑο [)εχηοβέμομεδ Τ. 1, Ρ. 772, 0. μέσος 
καὶ τελευταῖος καὶ πρῶτος. ! 

ά, ἀείσω. Τῦνα 951. ἀείσομαι. εἰ χ57. ἄσονται. 4υδὸ ἴονταα 
τΑῸΪ 0 τηᾶρὶβ ἐγεαυορηΐαίιν. . Οἵ, Ῥανοθ. Νβο. Οὐ. ρ. 
ΠῚ. εἰ 585. Οχοη. -- δ᾽ ἐμεῦ, Πππῖὴὸ δέ μευ. Βυιυαποκίιϑ 
υἱ δ οίαν ῬΡουϑαιβ Ἰρηούαβθ6, πᾶ6 Ἰοοα ροβοδπὶ ρ]θμδ8 ἴοτ-- 
ΤῺ 88 ῬΕΟΠοιίηα, 4πᾶ6 οῃοἰ ἐς 85. 

Α.. 



ΑΥΤΟΝ 
ον οὐ εηνι αν νῦν ; 

ἢ δἰ λρὴ Υ 3.0" οὐ ὑ 

Υ " ΗΎ. ᾿ αὐ «ἐν! 

᾿ Αδμηνοα εἴμ 
ἄδι δαέιρ ἡ νία ΧΗΣ. 

; ΤΥ ἘΝ 
᾿ ΠΝ 

᾿ς. » " 
ν᾿ ᾿ ᾿ 



ΘΕΟΓΝΙΖΟΣ ΜΕΓΑ͂ΡΈΩΣ 
ΠΑΡΑΙΝΈΣΕΙΣ. 

Ὁ ἄνῳᾳ, “ητοῦς υἱδ, Διὸς τέκος, οὔποτε σεῖο 

λήσομαι ἀρχόμενος, οὐδ᾽ ἀναπαυόμενος " 
3. » } ὧν « Ν “» 

ἀλλ᾽ αἰεὶ πρῶτόν τε, καὶ ὕστατον, ἔν τὸ μέσοισιν 
ν ᾿ἀείσω" σὺ δ᾽ ἐμεῦ κλῦϑι, καὶ ἐσϑλὰ ὃ 

. 8... ἀρχόμενος. ΟἿ, Ἐτοάδοιηαπη. 4θ σπᾷ. 5301}}. ρθη- 
᾿ς ἄδτα, ρὺν Ρ. 288. ---- ἀναπαυόμενος. ΑἹ. ἀποπαυόμενος. αιιοά 

Ῥέδοξογο. 
ὅ.. πρῶτόν τε καὶ ὕστατον ἔν τε μέσοισιν. ϑ0] ὁ πηΐβ. ἢϊε 

ογάο, ἃ ὅτι βογίρίογοβ γάσὸ ἀθοοίιη!. ᾽ομγϑὲι5 ΠΠ4]16.: 
ἂς σοι. γ Ρ}. Ρ, 244, οἀ, 1ρ5. πρῶτός τε καὶ τελευ-- 
ταῖος καὶ μέσος. τὶ οἰΐαν! δαπάδια θὰ δά ἢ. 1. Νϑδῃ- 
ἂεν. ΤὨδοονε. ΧΥΤ. 5. Νύο δάάο Ἐὺγίριἃ. ὄῥ»Ὡϊρ. Α. 
1125. 8.. ΒΑτῃ. ΑὨίμοΪορ. Ῥαϊαὶ, ὙΤ΄. 11. ρΡ. 619. π. 47. 
νυ. 5. διῃ ϊα ἢᾶρο: Ηοτηόγιβ 1, ΧΧΙ. ται. ἔσσεταν ἢ 
ἠώς, ἢ δείλη, ἢ μέσον ἦμαρ. Ἐπνὶρίἀ65. Ἐ]δοῖν. 905. 8. 
ϑ6 14}, τέν᾽ ἀργὴν πρῶτά σ᾽ δξέίπω κακῶν; Ποίας τελευτάς; 
τίνα μέσον τάξω λόγον; Ἰ)λίνογϑο ογάϊης Ρ]αίο 11. ὅ. ρ. 
τη, ι8, ΒδΚΙς. μυτε ἀρχὴν μήτε μέσα μήτε τέλος. ἴάθτι 
1... 2. Β. 40, τι. ἀρχὴν --᾿ καὶ μέσον καὶ τελευτήν. 568 5Γαἰΐγὴ 
Ῥοϑὶ β8ο]επηὶ ἀρχὴν --- καὶ τελευτὴν καὶ μέσον. ραγίϊοταὰ8 
Ῥ-. 57. 12. ἀρχὴν καὶ τελευτὴν καὶ μέσον. πὸ τιοθο οἰΐαπι 
ἀε ἴμορ. Ῥ. 148. Αϑὶ. ἀρχήν τὲ καὶ τελευτὴν καὶ μέσα. Οτ-- 
ἀἴπε ρίαμθ ἰῆψεγβο 1)επιοϑίβεμοθ Τ. ἵ. Ρ. 772, 6. μέσος 
καὶ τελευταῖος καὶ πρῶτος. ; 

4, ἀείσω. Τπιῦνα 951. ἀείσομαι. εἰ α57. ἄσονται. {πο ἴοντηα 
ται] 0 τηαρὶβ ἐγεαπρηίαίιτ, - ΟΕ. Πανο5. Νῖβο. Οὐ. Ὁ. 
ΠῚ. εἰ 585. Οχοη. --- δ᾽ ἐμεῦ. πη δέ μευ. Βνηναποκίαβ 
Υἱδοίαν Ῥγουϑαβ ἰβηούαβθθ, πᾶ ἰοοὰ ροβοαπὶ ρ]θμα9 ἴοτ- 
τῺΔ 5 ῬΡοποιρΐηαμα, 4π8ὲ οῃοἰ 645. ἦν 

2 

δου. “:. 



φὐλι τ τ᾿. οἰ ΣΝ μ κ. 

δ » Φαῖβι ἄνες; ὅτε; μὲν δὲ ϑειὶὰ τέχε στιύτνιω “Ἰητυὶ, 
᾿ φοένεκος ῥαδινῇς χερσὶν ἐφαψα μένη, 
ἀϑανάτων κά ἔλλέστον,, ἐστὶ τροχοειδέϊ λέμνῃ, 

πᾶσα μὲν ἐπλήσϑη “Πἤλος ἀπειρεσίη Ὁ 
᾿ ὀδμῆς ἀμβῥοσίῆης,. ἐγέλασσε δὲ ἀλη λώμα, 
10 γήϑησεν. δὲ βαϑυὺρ' πόντος ἁλὸς, πολιῆς. 

Ἄρτεμε ϑηροφόνε, ϑύγατερ, Διὸς, ἣν “; μέμνων 
᾿ αἴσαϑ'᾽ υ ὅτ᾽ ἐς. Τροίην" ἔπιλεε γηυσ ϑοαῖς, 

εὐχομένῳ μοι , αλυϑὶ; κακὰς δ᾽ ἀπὸ κῆρας ἄλαλκε. 
σοὶ μὲν τοῦτο, ϑεεὶ » σμεκρὸν, ἐμοὶ δὲ ν 

, ε καὶ ΡΣ ΡΉΡΟΝ “ιὸς, αἵ ποτὲ εώδμμον 
7 ὦμον. ἐλϑοῦσαι , καλὸν. ἀείσατ' “δος, . 

»δτ' κα ὃν φίλον ἐσεί" τὸ δ᾽ οὐ καλὸν οὐφίλον ἐστί.“ 
τοῦτ᾽ "ἔπος ἀϑανάτων ἦλθε, διὰ, στομϑνην. 

,εἰἀδανον. ὡῆν Ἰωγ  ἶβ, τἰὖ ν,. »ΝΝ, ἶ ῥα- 
δινῆεν α, φαδος ἃ μα Ἰοδος γείουίαν, 5.: 
ΜΆ τόπων. 5. ἐδὲ πιδβειϊεί. Ομ. Η΄ ἐπ΄ ἌΡΟΗ. 
ἐπένευσεν ὃ 4Δήλιος ἡδύ τὶ φοῖνι. Μεπάδι νἱάϊε ΚΕ, Υἰπε- 
48. ἴῃ δὸ ἰάπιδα γᾷ ηαοὰ ῥαδεναῖς μοὶ κανο αν 6656 
ἐοπϑοδαῖν " Οοἰοταῖπι ἐρἐμεΐοι ἰδία ἀγρονίθαβ ἐγ δυΐίαχ, 
τὑἴ ε ὙΒεοογίτο πιοΐαχα, ἀριιὰ ἀαοπὶ ῥα πνάθιννν 
αποά᾽ ἔραιάϊ ἔαϊε ἐπιοσρυδίυπι. πόηπι}} }5 ἢ ΩΣ "ὲ 
νογίεπι θ5: ἀς θυ ϊδϑοηὶ κα το πὶ ῥγοοόγαπα. δὰ χα ο 586-- 
Ῥἷυβ. ὁσοιγγιηΐ ῥαδεναὶ χεῖρες, ἀγαθοί θα πεᾶγιμδ, δὲ Ῥγοῖπε δ 
αἰδ!οαΐαο. ἈΡΟΊ]οΙ,. Αγὐροη. ΗΪ, τοῦ. τὴν δ᾽ Τρη ἣφ 
ἐπεμάσσατο χουρόο. Βκυνοκ. ῥαδιενῆς ἀεάϊε εὐΐδὰ ὙΝ ἰπ- 
τογϊοπυδ. Δί εν» 

11. ϑηροφόνε. ΔΓ ϑηφοφόνη, “μοὰ γηδὶο ρυδοοῖι 
6586. ορίπον, ίᾶς πνὸν ποίαν δὲ Οὐμϊοὶ᾿ Τμεεφορα! 
3.0. ἰ5ἰα5 [ουϊϊΐ σοηογὶβ ἔογμαϑ σου θη ὶ δαπὶ ἐδ νῶ-- 
υἱἱ, Νοῆ τηοϊου δ ὁδὶ οομπημη δεῖ. 4ποὰ ναϊβὸ Ἰεσίταν ἐὰν 
Ηεβίοἀὲ Βργ. θ40. τῆς δ᾽ αὖτε κακῆς οὐδ δίγιον ἄλλο δειπνο- 
λόχης. υὐυυϊδημεῖ ̓  βδησγὶβ βαπὶ ϑηροφύνος, δεεπνολόχος, 
αἸΐααο οἰτιδάοαι σοπηροβιεἰοηἷς ποιηίπας Βπυνοκ, είν»: 
σἸϊ ἘΓΥΌΤ πὶ "ὴμαμμά. εὐθηδ ὃχ ὥραν Ῥουβοινὰ Ῥυαοί. 
αἀ ΕἙυτὶρὶἀ. Ἥεο. Ρ. ΙΧ. Μεὰ." μήσατο. Ὁ Αὐὰ. 
ἐς τ ΓΝ ἀε ἀρ αι 80}}. ἶι. βῦαιδαν, ὃν . ΒΒ. 580. 

1)6 Ῥγονεγθίο: Ρωϊολγιαπ λιν ἀσεγο, νὐδο 
Μ. Ἂ »μώχ γαν. Ἰιδεὶ, ΤΊ Νὰ . Βαυκοκυ ἧς ὅντοιν, 5. 
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ΠΑ͂ΡΑΙΝΕΣΕΙΣ. δ 

ύρνε, σοφιζομένῳ μὲν ἐμοὲ σφρηγὶς ἐσοικδίσϑὰν 
φοῖοδ᾽ ἔπεσι". λήσει δ᾽ οὔ στοτε "πλετυξομένη. 

οὐδέ τις ἀλλάξει. κάκιον τοῦ ᾿σϑλοῦ «ταρξύντος. 
οὐδε δὲ σᾶς ἐρέειν" Θεύγνιδόξ ἐστὸν ἔπη 

χοῦ. Μεγαρέως; «΄ὦντας δὲ κατ΄ ἀνθρώσους ὄνο- 

οὐ ἀστοῖσι» δ᾽ οὔπω. πᾶσιν ἁδεῖν δύναμαι. ᾿ 
οὐδὲν ϑαυμαοστὸν, Πολυπαίδη. οὐδὲ γὰρ ὁ Ζεὺς 
 οὔϑ᾽ ὕων πάντας ἀνδάνει, οὔτ᾽ ἀνέχων. 

σοὶ δ᾽ ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποϑήσομαι, οἷά σπεο αὐτὸς; 
Πύρ», ἀπὸ τῶν ἀγαϑῶν, παῖς ἔτ᾽ ἐὼν, ἔμιωθϑον. οἵ 

“ὁ 

ΠΡ ΝΡ Ἐν 3 » ; “- ΤΡ Ἦν Ὁ ΕΎΟΣ ᾿] ἢ ῥὴ ἐν 

Πέπνυσο, μηδ᾽ αἰσχροῖσιν ἐπ’ ἔργμνασι, μηδ᾽ ἀδίκοισε ἃ γ 7 κ νὰ ᾿ , - 

σιμὰς, μήτ᾽ ἀρετὰς ἕλπεο, μήτ᾽ ἄφενος. 

λο., ἔτεσι. δίο Βοπδ ΑἸάΐπα απο τ" βοχαίότοθ Ψ' 88- 
οἰδοογιμνε δἰπα οαδᾷ. Οαἰρρθ νοοϑ} 5 Ῥγοάαοίίαν ἰάτη νἱ 
οδόβαγαθ, ἔστ ΟΡ δρααοηΐομ ᾿ἰααίάδιη. Βαυνοκ. 116- 
τάμε ραγαϑορίοδση, Βῖο οἱ δ] 0] (πὸν. 00. 72. 87. οἴοὸ. 206.) 
πη θη ἤοτι δ. οἰαὶ. Μοχ ΒΟΚΚου 5. τοϑέλεη! δαπαῖ-- 
πᾶ δοῦρε πεδηιλ. πλεπτύμενα. η «σφραγὶς ἐπέκενεαι,. ἵνω 
μὴ πλέπτηται τὰ ἔπη. ᾿ αν ὐδο ὰ ᾿ 

52. Θεύγνιδος. ϑὶς “αλίποῦ ἃ τὴρ οΟ]]αἱ οοἀά. ΑἸάπ5 
οὐϊα τ Θεόγνιδος: Βαυνοκ. Ὁ τ ῥῶ 

25. ΠΠολυπαίδη. Οουτῖς. Πολυπαϊδη. Νότα πη Πθς Ῥδη 5 .}14-- 
θοπ 6558 πὰ ϑτηοη ΕΠ τ516ἷτι5, ἃ Αἰδβοπο, ἴῃ Οοντίβ, Ρ. 660. 
8: πάντας ἄνδάνει. Ῥουρονάτη πὶ πῆὸ οοδ. πάντως. 
[πω Ἑπτὶρ: Ογεβίθ. ν. τθ55. οὐϊάϊ τϑοίθ, πιὸ ορίπον: οὐ 
γάρ μἰ ὡνδάνουσιν αἱ κωκαί. Τὰ ε5:, οὐχ ὡνδάνουσίν ᾿- 
ἴατην ἕοτίο ἑνδώνειν τινὰ, μίασονο αἴϊοιιὴ, Οταδουτη νἀ 6 1- 
ἴα Ὑίγο δοοίο, 41 ΒΙΒΙΠοΙΒθοδπι ΟΥιἐἰσαπὴ Απηβὲ6]Δ6-- 
ἀαπιὶ ἴῃ Ππσρια: ουρεἰ1 5. οὐἶπ8. Οροτῦὶβ ἰὰ Ῥανίο Ψ. Ὁ. 40. 
ἂς ἰδία Ἰοοι!θπὸ “πδοάδιη, βογίρία βυυηΐ Ομ δ ογαῖπιβ τὸ-- 
ἰγδοίαπ ἃ. Βεαυνοκ. Ψοοαδίοαιν ἰὼ Ὠδίϊνο Ρ]ΏΡΑΙ ποι 6}1-- 
ἀἰαπὲ ϑοῤηϊοὶ Ῥοείαο ΑἸ Τα Ῥοοίδο βᾶθρο οἰ ἀπηὶ, 
τὸ Το ἶβ νόθα ποίο, Οὐϑ᾽ ὕων. Π{4Ἰ ΝΤΕΙΣΣ᾽ ἀνδάώνει --ν 
απ οπίπι ᾿οροπάητη: δθοὸ τυ τιϑίγα Βγπ ἢ ΟἸΚἴπ18. ΨΘΥΒῈΠΙ 
ἴῃ Ἐν ρ 4185. Ονοβῖθ ῥγοηούηο ΔΈ Χ ΘΕ, οὐση 5018. ἸΘΟτ5 
αα 'ααδεη Ῥνονδοαν τ, δὶ ρνονοοᾶνο γος πλδὴ ὁ Ἰα Βοτοὶ, 
Ῥοπϑον, τὲ. [π΄. ὈΥΩΨΕῚ Τοαρ Ἐπγεη αι. ν- Κορα 5. 
Αδά. Ἐνγίθδοιηαπη. ἀὸ τηοα, 50}}, ρθη! δην. δ. Ρ. 288. οἱ 595, 

30. μη τ᾽ ἀρετὰς, μήτ᾽ ἄφενος. Του ροδίυϊαι Θταροὶ 



δλὰ ΟΦ ΕΟΙΓΝΙΟΟΣ 

, εοἴσϑε" κακοῖσι δὲ μὴ τεροσομέλει 
ὩῸμ ἀλλ᾽ αἰεὶ τῶν ἀγωθϑῶν ἔχδον 

πδΝ καὶ μενεὶ ᾽ εἶνε καὶ ἔσϑεε, καὶ παρὰ τοῖσιν 

ἵξε, καὶ ἄνδανε τοῖς, “ὧν μεγώλη δύνωμις. 
50 ἐσϑλῶν μὲν γὰρἄπ᾽ ἐοϑλὰ μαϑήσεαι" ἦν δὲ κακοῖοι 

; συμμεχϑῆς, ἀπολεῖς καὶ τὸν ἐόντα νόον. 
ταῦτα μαϑωὼν, ὠγαϑοῖσιν ὁμίλεε. καί σιοτε φήσεις 

᾿ εὖ συμβουλεύειν σον φίλοισεν ἐμέ. τ ὁ. 
ἦν οὐΐῳ ΕΥ̓ νυ ὦ δ᾽... 

Ηύρνε, κύει πόλις δεν. δίδοινα δὲ μιὴ τέκῃ ἄνδρω 
άρ ὑβριοτὴν, χαλεπῆς. ἡγεμόνα, σνάσιος, τι 

ἐσέοὶ εὖν γὰρ ἔασι σαόφρονες" ἡγεμόνες δὲ 
ὌΧ αψανας σιολλὴν ἐς κακότητα ον ὸ 

δι ῊῪΝ ὥς ν75.} ἀγ γῶν πα ᾿ ἥ 

μὴ εἹόρανεῖα. ψ ο ΕΣ ηδ᾽ -- Ἴων: 
ὌΝ βαμιίατ ἰατε. ἀργενογαμι Β Κόγωρ οἱ ̓Θαίο- 

ἔν ττὰ ̓ ἐς ἐλυύειοα, ἄμου μφ,τιδα 

ἈΣΩΣ Τα δ κ- ὡλν τὰ δὴ Δ 

Νδπ ἀΐδοες περι Ββόοηο5 Ββοδᾶ: οἷαι ΓΝ Ῥτανὶ 

ἀέητος 3.1 φρο, μυγάο 4,5}. Βομα, 5ἱ αὐᾶ ἱπογδιηΐ, 
τᾷ Ὑλυ ΝΕ ἄνι)ν ἐντίνννην ἃ Βαύκχοκ. 

δὰ, οί ἀν ὐὐδρμροιὰ. ̓δθῆϑι, ἴῃ δυντνιι 
λοαιν πέρασα ταὶ, δῶν τς ᾿φοάϊοςε» ἐπ δεμέθμ!α ααδὲ ἐποὶ-- 
Μὲ τ δνν πράνγτέ κι ΩΝ ἀράμε, αι μοῖρα δὰ ̓νγὰ τ 

ἦπ ποβίγα δυίοπι 
ὅν, . βμγιν) ταν ΩΝ 

ἐὰὶ τὐλφυρῆρὰ ἑθῆε τ ῬΑ ἐμείφν ἀνθ: 
ἐν ΟὟ ἀν δ" σι σλι ᾿ 

.4., ἀστοὶ μὲν "ἡ σαύφρονες. δἰο Ἰοβίϊαν αἰΐο, Ἰο- 
οὐ, δὲ. » ἐπὶ μι νν Βοος κελην.στν ΡΥ Ιῶς 
γοργὸ αν: Αἰ κι ὸς Ἰρουῖο δὲ: ὠστοὶ μὲν γὰρ. ἔϑ᾽ οἵδε 

8647. γνογβι ἰπἰογρυποιίοπε 
«ἡ οβέν ἢ υγθαίαπι, οΐτβ τοὶ ἱσημοτι ηΐδ 

δόὶ ἰογιϊα ὀχειωρ]τίιπι γμᾶγο. Βκυκοκ. ϑοι!ήοοι οΡσὉ 
ΠΝ οι ἈΦ πέσεῖν, Ῥυποίανα. Ροδὲ ἄ 
οὐχὶ 

- 



᾿ΠΑΡΖΦΙΝΈΣΤΙΙΗΙΣ. Υ 

οὐδεμίαν πῶ ᾿ Τἰύρν᾽, ἀγαϑοὶ «πτόλιν ὠλεσαν ἄνδρες; 
ἀλλ ὅταν ὑβρίζειν. τοῖσε παποῖσιν. ἀδῇ,. 

δῆμόν τὸ φϑείρωσι, δίκας τ᾽ ἀδίκοισε διδῶσιν, Ὁ 

οἰκείων κερδῶν. εἵνεκα καὶ πράτδος, 
ἔλπσεο  μυὴ δηρὸν κείνην σπὄλεν νον βοδοιμ μοι 

μηδ᾽ εἰ νῦν κεῖται πολλῇ ἐν᾿ ἡσυχίῃ» ᾿ 
᾿ εὖτ᾽ ὧν τοῖσι κακοῖσι φίλ᾽ ἀνδράσι ταῦτα πω ᾿ 

. 

θο ̓. 

κέρδεα, δημοσίφ. σὺν κακῷ. ἐρχόμενα. .5 ιῦ 
ἐκ τῶν γὰρ στάσις ἐστὶ, καὶ ἔμφυλοι φόνοι ἀνδρῶν, 
οὐὰι ̓ἡμούναρχος᾽ δὲ πόλει μήποτε φῇδε ἄδοι. 

Πύρνε, “«ολὶς μὲν ιϑ' ἥδε στόλις" λαοὶ δὲ δὴ ̓ἄλλοι" 
οὶ πρόσϑ' οὔτε δίκας ἤδεσαν, οὔτέ. νόμους " 

ἀλλ᾽ ἀμφὶ τυλευρῆσι δορὰς αἰγῶν κατέτριβον,. 

εἴσω, δ᾽ ὥστ᾽ ἔλαφοι φήγδ᾽' ἐγέμηντρ, πόλιν. 
καὶ ψῦν. εἴσ᾽ ᾿ἀγαϑοὶ ἢ Πολυπαίδη" οἱ δὲ 9 τυρὸν ὁ ̓ἐσϑλοὶ, 

ψῦν. δειλοί. τίς κὲν ταῦτ᾽ ἀνέχοιτ᾽, ἐσορῶν: 3 
ἀλλήλους 'δ᾽ ἀπαντῶσιν, ἐσ ἀλλήλοισι γελῶντες, 

τοῦδε κακῶν γνώμας εἰδόψες οὔτ᾽ ἀγαθῶν." 

νας τα ναϊσὸ ἔξω. [1518 ἔδοιο Ὁ ἱπηρον]- 
μαλκιαι Ἰνᾶυ 5 ἐδηπηνυϊα απίαν, 4ασά 5ᾶερε βασίατη ἀέρτο- 

“Βα σαΡΓΠ ἜΧΟΙΙΡΠαπῚ, ν. ἴῃ Ἐπτίρι 5 Τρδίρου. 
κυτην 45. ὉΒὶ αν τηδτ εβέτιπι δ[Ὁ Ῥο δίατα ΒΌΓ 51886 
δυσπρόοιτος, ἐξώ τε κλείθρων σπάνιος, ἔμει τατον ἘΧΉΙϊ-: 
᾿έμτ᾽ εἴσω, Ῥον δορὰς αἰγῶν ἸΆΛΘΠ σὸ ἀπε! δίστα᾽ ὃ ῬΟΠτμα5 
ἐἀρεῖπ!5, ἀαϊ σίσύρα Ἄρρο!]α) δῖαν, οαΐαϑάις ἴὰ᾿ τα τα 
τίϑιι5 ὁγαΐ. Βπύυνοκ. ἔξω ἴογἴαββ6 βεπαϊητα. Τα οδηξαν; 
τϊ (ἍΠΟΣ, ἄνδρε ἐξ ἐλάφειοι [οΥὶ,, Ἵ. δΣ τα ἜΧροἀ ΟὩ δ ιϑ 
ῬΠΠοἰ8. ᾿δουεΐ. “ῬΕγαβόηο5, αὶ δωνηδ ἔπι ἴλϑαης “σοῦ }- 
σατοηῖ. Ῥοϑὶ πόλεν 10 }} 8 ἐρἸοπιαπν τητὰ ἀπο σποθα ν΄ οὐ-: 
Βαογομὶ οαΐτ “Βᾶσο οὐήπι ϑεη πο Δ δτι5. ΟὟ Βα} νοϊϊεπι οο-- 
ἄοχ. ἀανοὶ οὗ νῦν -ῷ, , ς 

58, Ἤιϊς. νογβυΐ, δα δι οὶ Ροἰεἰ δὶ » βαλῖα, ἐβῶσμων “πποᾶ. εθὶ 
ἱπῖγα ν᾿ τοῦ. εἱ ἰοία δϑηϊθηίία ἀπδ6. Ἰποὶρὶς ἃν. τοῦ. 
βία 8 αἶ1ὸ πόγυτα ἐγαριηοοϊοναχῃ ἀϊδρομάϊο: ἜχραπρβΊ. 

᾿ Βκυκοκ. 
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μηδένα. τὠνδὲ φίλον, “ολυπαίδη., σιοέεο, ἀστῶν 

- ἐκ θυμοῦ, χρείης κεἴνδκα. μηδεριεῆρ. ὁ... 
ἀλλὰ δόκει μὲν «᾿ὥσεν: ἀπὸ γλώσσης φίλος. εἶναι, 

χρῆμα δὲ συμμίξης μιηδενὲ μεηδ᾽ ὁτεοῦν" 
66 σπουϑαῖον. γνώσῃ γὰρ ὀϊξυρῶν. φρένες ἀνδρῶν,. 

ὡς σφεν" "ἐπι «ἄρχοισι σέστις ἐπὶ οὐδεμέην 
ἀλλὰ δόλους τ᾽ τ᾽, ἀσιάτειρ πα, πολυπλοκέας τ᾽ ἐφέλησαων 

οὕτως, ὡς μνφριοι μίαν “υὐὐμοκοίηλε 

Μήπονε, Πύρνε, κακῷ πίσυνος βούλευ πὴ κθᾳὶ, 
ὰ τε εὖς ὧν σπουδαῖον πρήγμ᾽ ἐϑέλης 

ἀλλὰ μια ἐσϑλοὸν. ἐῶν, βοφυλεύεο σιολλεὶ μογήσας, 
ταν βαὶ μαχρὴν σιοσσὲ,. Τύρν᾽, ὁδὸν. ἐκεελέρας, 

ῃ; γἥξιν μηδὲ, φἰλοίσιν δμῶς ἀνακοίνεο πᾶσι." 
“δὶ . παῦροΐ, τοι ὐολλῶν τὶ σιιστὸν ἔχουσι ̓  ψόον. . 

πάύροιοιν᾽ πίσυνος μεγάλ᾽ ἀνδράσιν ἔργ᾽ " ὀπιχεῖρει, 
ἘσῸν 

μή; ποτ᾿ ἀνήκεστον ̓  ύῤνε, λάβῃς ὁ ἀνίην. 

Πμοῦδο ἀνὴρ. χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου ὠντερύσασϑαι 
ἄξιος, ἐν χαλεπῇ, κω ἷὰ διχοστασίῃ. 

ΕἾΝ ᾧ ρει ἀρ, ἀννων δοδδγί ἴθι νυϊξοιας 
Ἰφοϊϊοινια ἐχροῖνι, μα δάθοὶ ποιῦ Πολνπαίδη ἀσεῶν. 
Βκυκοκ. Ἑδάοι δολ ει εἰοδ, δὲ πὰ οδὲ, ἀἢ δὲ ὁσουνγεῖι, 
ἐν αναίτα ὃ ποΐδτῃ, “ἀυοη ἀούίμπιις αὐ ν, ,Ὁ. δ 

Ὶ οὐδεμέη. δὶς ορίϊαθ, πηι. δ᾽ Περὶ 5. 
. Ρίδης εχ ἰά δὲ ἔπεστι. ΑἸ οὐπὰ ΑἸὰο Βοθοωε 

ἐν τροίτο τεοϊαιμδοΐο, (οἰονας οὐϊτι. τς, [ν δε. νυ. 
ἰμὶ δόλους φορη απ δηθίοοῖ, ἄὐδο,, ἘΝ 

πονοκ, ΑἹ, φΥδιαναι ὐφοὶς, ῳ οαΐμ, ἰμ που μαϊνο, οἱ ἃος- 
ουδάθνο ἢ. ν᾿. ἐρίου, δεύπιο τὐμμάΐαι. 
Ἶ; ἦσας. ποι ἄορ θαι Ἰμεευριμεβειᾶο, οἴναι 

βουλεύεο, ἐιεηβὶ: τοϊογεβτν δα ΐν ὦ ἐών, 
. ὅμῶς, ρεγαοφιο, μαγίίδε, φυοὰ δἀνοτθίαι ἰὼ Τῆεο- 

ἫΝ - Ροδδὶ ἐροχυδηβ δϑί, "Ῥεργρόγδιη. νΌ]ρὸ ὅλως, 
νοκ. υοῦ Βεμποκίνς δου ρϑὶν. ὑμῶς,, ἰᾷὰ ναϊπίανο δ σ- 

σοββδυίθσα. ἔλοοπο. ἴθ Αρρομὰ. δὰ ψονδοῖνι Λάνοῦβ, Ρ. 
'ὐά, βογί Βο5. {ΠΠ|6 ὅμως, αοσά εἰΐαμα 1 οΚΙκογ5. ἀρ, 
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Παύρους εὑρήσεις, Πολυπαίδη, ἄνδρας ἑταίρους. 
80 -πισφοὺϊ᾽ ἐν γαλειτοῖς σερήγμασι γιγνομένους. 

οἵ φεινες ὧν τολμῶεν, ὁμόφρονω ϑυμοὸν ἔχοντες, 
εὐ σὸν τῶν ᾿ἀγαϑῶν τῶν τὲ κακῶν μετέχειν. 
φοὺς δ᾽ οὐχ εὑρήσεις διζήμενος, οὐδ᾽ ἐπὶ πάντας 
το ἀνθρώπους, οὖς ναῦς μὴ μία πάντας ἄγοι, 

85) οἷσίν ἐπὶ γλώσσῃ τε καὶ ὀφϑαλμοῖσιν ἔπεσειν 
“Ραϊδὼς ,, οὐδ᾽ αἰσγρὸν χρῆμ᾽ ἔπι κέρδος ἄγει. 
ἢ Ὁ "ΝΜ 1 .ἱ 

Μή μ᾽ ἔπεσε μὲν στέργε, νόον δ᾽ ἔχε παὶ φρένας 

Α ἀμύμων Αλνβ. ἡνονενυριία ρδυ 
τς εἴ μὲ φιλεῖς, καί σοὶ πιστὸς ἔνεοτε Ψόος. 
ἤ με φίλει, καϑαρὸν ϑέμενος νόον, ἢ μ' ἀποειπιὼν 

20 ἔχϑαιδ᾽,, ἀμφαδίην νεῖλος ἀειρώμενος. 

ὃς δὲ μιῇ γλώσσῃ δίχ ἔχει γόον, οὗτος ἑταῖρος, 
δεινὸς, Ηύρν᾽ " ἐχϑρὸς βέλτερος, ἢ φίλος ὧν. 

ἰφῶτν δ 

84. ἄγοι. ϑῖς τδοῖς οἀϊάϊι. Ταῤπεθη5.. ἴὰ ΑἸδΐηδ εἰ 
εὐ4ὰ. ἄχει. Βεῦνοκ. ὁ ᾿ ὙΝ κι Ὁ, 
οἾ87,. ἔπεσι. δῖ. ΤΥ. οοἀᾷ, ἘΜ]ΟΓΟ ποῖ ἱπαϊρβ δὶ ψογβα8: 
ν᾽ αἰοὶ. δὰ ν. 20. Βπκύνποκ. ΠΤ Ο ΣΝ ΝῊΝ : 

91. δέχ ἔχεε νόον. ϑοο!ίον ῬΗΐδοΙ γλῶσσα --- διχόμυ-- 
ϑὸν ἔχουσα κραδίη νόημα. ΑΟΒΟΒΥ 5. Αϑάπα τθό78. δίῃ}. 
τὸ γὰρ τοπάζοιν τοῦ σάφ᾽ εἰδέναι δίχα. δαορῖπδ. χωρὲς 5ς 
ἀϑαρραῖαν. ΑΘϑΟΏν 5. ἂρ. Αἰδβοπαθῦση ἴ. 1. μ.. 64. 
τοῦ τὰ δ χωρὶς μυρηρῶν τευχέων πνέουσ᾽ “ἐμοί. Βδιπιοι 68 
νίνα ἢ. ν᾿ τ. Χωρὶς: γυναικὸς ϑεὸς ἐποίησεν νόόν» ᾿ϑδυ- 
ἐοπέϊᾳο δἰ πρα]αν, τ. 206. Χωρὶς τό᾿ τ᾽ εἰπεῖν πολλὰ καὶ τὸ 
τὰ (ἄἀε!δ. ἄτας αὐιϊσαϊπτ } καέρεα. τι εϑὲ νουβϑ8. ϑορῇῃο- 
οἰόιι5: Ὁεά. (]. 808." Βειποκ. ϑόρβόοῖεθ. Απέΐρ. 810. 
“«ὥνδε χωρὶς εἰ φρονεῖς. Ῥτνδομίῃ. τοοῦ. χωρὶς. Ζηνός. Ῥ]αῖο 
Τ. ΠΙ. ρι 189. Βὶρ. χωρὶς γὰρ ἔγωγ ὥμην εἶναι τὸ συνεῖ-- 
γαΐ τὲ ἀλλήλοις διαλεγομένους καὶ τὸ δημηγορεῖν. ΤΟ. Ῥ. 
ἐράς χορὸς δὴ ποὺ σοφία ἐστὲν ἀνδρίας. ᾿“Ποταὀδίμοπεδ Τ. 

Ὁ Ρ. τοῦ, τ. πλεῖστον δὲ δήπου κεχώρισται. τὸ τ᾽ εἶναι 
καὶ τὸ τοῦτον φάσκειν. πὰ θ᾽ Οὐ αθτι8. Ἰοὐἶδ. βμα ἐθι5-- 
πὰς δίχα, χωρὶς οἷο. ποη, αὐ ναϊρο, ᾿ϑθιποιϊοθπι θξ 86- 
ἰψαμύνον. ἐτῆρὰ ̓ βοᾶ. ἀἰνογβιϊαϊεπὶ εἰ. ορρόβιείοη θα" 5ιβὩ]-- 

σδηΐϊ.. ὶ ἔτ 
95.. δεινὸς, ζογπιϊαν 5. Βορβόοϊοα ῬΒΠοςΐ. τ47. ὁπο-- 
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Οὐδ χρὴ τόν. γ᾽ ἐσϑλὸν ἐπωστρέψαντα. νόημα" 
οἔμοεθδον αἰὲν ἔχριν: εἀμάβνρνα ἰλῳ. ᾿ 

ὐξμοθεν ευνν νον οῃ ᾿ ἐ, οχεδαί,... 

Ἑϊ. ἴ τις, ἐπαινήσει σε πόσον. χρόνον, ὅσσον. ὁρῴη, 
“ γοσφισϑεὶς δ᾽ ἄλλῃ γλῶσααν. ἵησι. δαρέτον, ἀνι 
τοιοῦτός τοι ἑταῖρος ὠνὴρ φίλος οὔ τε, μάλ᾽ ἐσϑλὸς, 

ὃς κ᾽ εἴπῃ γλώσσῃ λῷστα, φρονεῖ. δ᾽ ἕτερα... 
ἀλλ᾽ εἴ τοιοῦτος ἐμὸς φίλος ,. ὃς τὸν ἑταῖρον 

γιγνώσκων, ὀργὴν καὶ βαρὺν. ὄντα, φέρει 

ἐντὶ κασιγνήτου: σὺ δ᾽ ἐμοὶ, φίλε, ταῦτ᾽ ἐνὶ ϑυμιῷ 
φραζού): καὶ στοτ᾽ ἣν“ μνήσεαε ἐξοστίσω. 

Μηδεὶς ο᾽ ̓ἐνθρώπων πείσῃ. κακὸν ἄνδρα φιλῆσαι, 
ύρνε" τί δ᾽ ἔ ἔοτ᾽ ὄφελος, κεῖνος ἀνὴρ φίλος, ὧν; 

οὔτ᾽. ὧν, α᾽ ἐκ χαλεσερῖο σιύνου͵ ῥύσαιτο καὶ ἄτης, 
οὔτε κεν ν ἐσϑλὸν ἔ ἔχων., τοῦ μεταδοῦν οὔν᾽ ἐϑέλοι. 

δειλοὺς δ᾽ εὖ ἔρδοντι μωταιονώτῃ χώρις ἐστίν" 
ἶσον, γὰρ͵ σπείρειν, τιόντον ἁλὸς πολεῆς.. 

οὔτε γὰρ ὧν πόντον σπείρων, » βαϑὺ ληϊον ἀμῷς, 
οὔτε κακοὺς εὖ δρῶν, εὖ πάλιν ἀγτιλάβοις, 

ταῖν δὲ ΒΝ δεινὸς ὀδόης Νε υΐβ βυβρίσεϊον βου δὶ. δὶς 
ἀἰοθυΐδδε δειλὸς, ας αἰϊοσεὶ μέσα. σα 'Βαύυκοκ, 

οὅ. Ηος. ἀϊδμειοι ποῖ ἰερί τσ μος ἴσο ἣν να βαὶ5 
Ἰεδεῖο., αδὶ δδὶ ν᾿ 1το7γο. ἴω εοδά. νεγὸ εοὔδπι ἴθοὺ ρο- 
δἰδαχη εδὶ, Ὡθῦρε Ροδὲ δοηξεη αι 4πδὲ ἱποὶρὶϊ ἡ. χοάι, 
ϑοὰ σα οισι ἄπορα. μϑδιαν 4υ8δε Βαρυϊπιὰ5. τ ταὶ 87- 00. 

υνοκ. 
96. δὀμάνβοοι ἫΝ δεμαμπνδ Βορίί. ΑἸὰ σα ΑἸν 

ἐο. ϑιωδλδιι, πεῖς ἴῃ δοηυίογοβ οὐδ, νοὶ ἐσαενέσσδε. 
εὶς οδαυμοκι, 

οϑ. φφονεῖ, τη ϑῃ οσίο κοὐ ναῦν. χρΐγουὶβ εἰΐδὰ ἃ ἀοτ 
ςιτοττει τη τον ἴκρές - ρκάξνε 556, 

τ χοδῦ ἐθέλοιεν δῖο: βεγὶ ρίαν. ὁρουίαίι. ᾿δοίϑοος ταῖρο 
ἐϑέλει. Βκυνοκ. 

110. εὖ πάλιν ἀντιλάβοις. Ἀδρεοϊε εχ ἀπιοοράθηϊο -»"» 
- 
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ἀπλήστον γὼρ ἔχουσι κακοὶ νόον ἢν δ᾽ ὃν φόμάρτης, 

τῶν πρόσϑεν “τὦντων. ἐκκέχυται φιλόνης. 

οἱ δ᾽ ἀγαϑοὶ τὸ. μέγιστον ἐπαυρίσκουοι τταϑόντες, 

“νῆμα δ᾽ ἔχουσ᾽ ἀγαθῶν καὶ χάριεν ἐξοπίσω. 
ἀμ χα ἡ οὐδ ὰν ; τ ὍΝ ἿΝ 

"Μήποτέ τοι κακὸν ἄνδρω φίλον ποιεῖσϑαι ἑταῖρον,. 

ἀλλ᾽ αἰεὶ φεύγειν, ὥστε κακὸν λιμένα. 

πολλοὶ “πορ᾽ κρητῆρι φίλοι γίγνονται ἑταῖροι" ἷ. 

τ ἐγ δὲ σπουδαίῳ πρήγματι παυρότεροι. ᾿ 

κιβδήλου δ᾽ ἀνδρὸς γνῶναι χαλεπώτερον οὐδὲν, 

ς Ἡὐρν, οὐδ᾽ εὐλωβίῃς ἐστὶ σπιερὶ σλέονος. 

χρυσοῦ πιβδήλοιο᾽ καὶ ἀργύρου ἄνσχετος ἄτη, 

οΑύρνε, χαὶ ἐξευρεῖν ῥῴδεον ἀνδρὶ σοφῷ" “ἢ 
εἰ δὲ φίλου νόὸς ἀνδρὸς ἐνὶ στήϑεσοι λέληϑε 

ψυδρὸς ἐὼν, δόλιον δ᾽ ἐν φρεσὶν ἦτορ ἔχει, 

ααοὰ ἷπ 110 Ἰαΐει πάσχειν. ἸιΟοαδ᾽ 6βὲ 58} 581 }8. ΘΠ 
εἐοπίτα ποπηοπιὶηΐδ ὁομῃ οοί γατη ἴαγα ἰδπθίιν ΙΔ ΘΟ 5118 
ἡ Αδίμοϊός. Ῥαϊαὶ: ν. 706. ΟἿ, Ἰπέγα ν᾿ 082. 

'ατῦ. Μηποτέ τοὶ κπαπὸν ἄνδρα. “ ῬοΡρογδτα. να]δὸ τὸν 
καχόν. Ἰπιρογίπ πη οδὲ ἀγεϊοα 5. οἱ ̓π40}} Ἰΐπρτιαο τερὰ- 
δθδη8, ὉΔῚ ἀφ ᾿πθ ἐἤυϊα Ῥογβοη ΒΟΥ 10 6δῖ. Βαύνοκ. 
εν χη). πολλοὶ πὰρ κρητῆρε φίλου ᾿γίγνονται. ἑταῖροι." δὶς 
Ἰεσίνιν. Ἤϊς ψοϑιβ ἰὼ να]ραι 8 ΠΡγίδ, πὶ ᾿ορασ πο ἀϊ- 
ἰδ δεεάγυϊι, ν. 645. ϑοηη6ὶ ἰαπίθτῃ 5 ἢ ἢ ρο-- 
αὶ, τη! οτοιιασπθ ο]οσὶ Ἰοοϊίομοα. τος Ἰοοο 'να]ρὸ 16-- 
οἰζαν πολλοί τὸν πόσιος καὶ βρώσιος εἰσὶν ἑταῖροι, ἀπὶ νὸν- 
5115 ἴῃ Ῥϑοιάο- ΗοοΥ 5. Ῥυαθοὸρ 8. οχϑια. ΟΒκύνοκ. 
ες χοῖ ἄνσχετος ἄτη, ἰὰ. εδὲ ἀνάσχετος, Τοϊογαδιϊδ. ῬεΡΡα- 
γαῖ ἴῃ οοαά. οἱ ἐπ᾿ Ῥυίβοὶβ' θά ἢν ἄσχετος. Βαυποκ.. 

ον χρή, φρυδρὸς ἐών. ὕπηβ ὁ Ἄερθ. ὁοοἀἀ.:οὕχη ΓΑ1άο. ψε- 
δνὸς, ἴγε8. ἍΠΠ1 ψυδγὸς, φαδο. ἔοντὶθ νογὰ δὲ Ἰβοῖϊο, σαδπ- 
“πὸ ἔδτο τ. ρμοθῃἰοῦ, ποῦ Δατηἰβἰθ86. ψυδρὸς τερερὶ 
ἐχ οηοηδαϊίουις υἱγὶ Ἰοηρο ἀοοιϊβϑίμ Ὁ, ΒΕ ΒΗ κοαι, τ οα-- 
ἀπδ ̓ομβογναὶδ νἱδοῦβ: ἀθ τουτῆα οὐ βἰρηϊβοαϊθηρ Ὠυῖη8 
ποτηΐηΐβ ἴῃ Ερ δι. ΟΥι. 1{. Ρ.- 218. σερειαο.. οὐ θη 5. 
Μονιπι δὲ ᾿ἰογα τηθάο ἀϊβουιιν ονυπῖαθ Ρογθῆθπε Ῥγὸ- 
Ἀ8ο, 5ραϊποιιϊονίβαιιο πεφυδήθπατν ἀϊνογθαθ, ποδρὸς, πυ-- 
ὃνός. ἀκιδρὸς, ἀκιδνός. μολυχρὸς, ᾿μολυχγνός. μυσαχρὸς, μυσα-- 
χνύς. πελλαιχρὸς,, πελλαεχνός. οἰαχρῦς, ἐα χνόςει αὐιὰ8 τθοθα-- 
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τῦ φοῦτο (ρῆδὺς κιβδηλότατον ποίησε βροτοῖσι, Γς πὶ» 
᾿χαὲ γνῶναι πώντων τοῦτ᾽ ἀνεηρότατον.. 

οὐ γὼρ ὧν εἰδείης ἀνδρὸς νόον, οὔτε γυναικὸς, 
ον δρὲν. “πειραϑείης, ὥσπερ, ὑποζυγίου" ἡ 
οὐδὲ κεν εἰκώσσαις, ὥςπερ σπιοτ᾽ ἐς ὦνιον ἐλθών" 

χδο΄.κοὸ “πολλάζε γὰρ γϑώμῃν ἐξιαστατᾶδ᾽ ἰδέα! ἡ ὭΣ 
ὃν τήν, ταν ον ἐΡ, ὧν» 

Μήτ μιββανκνὸ ἐπ Αβμος Πολυπιαίδη, ἔξοχος. εἴναι,». 
ες μα ἄφενος" μοῦνον δ᾽ ἀνδρὶ. γένοιτο, φύχη. 

φνακως 7} δῦδίν ἐν ἀνϑρώποϊο ἐσὲ πᾶτρ ἀερὸς ὯΔ μητρὸς ΜΝ; 

ἔπλετο, » τοῖς δοίη, ἰδῆς μέμῃλε, δύοι ὑαης ς 

159 Οὐδεὶς, ύρν᾽, ἄτης καὶ οἰ αὐειδ: ἐδ." 

᾿ἰἀλλὰ ϑεοὶ τούτων ἀμφοτέρων. 
οὐδὲ τις πενόναμον ἄν: ἐρεριμαθ γλως, 

ἐς τέλος εἴτ᾽ ἀγαϑὸν γίγνεται, εἴτε, κακόν, 
“πολλάκι γιὲρ δοχέων ϑήσειν κακὸν, ἐοϑλὸν ἔϑηκε᾽ 

ιάο ᾿καΐ δὲ δοκῶν, ϑήσειν ἐσθλὸν, ἔϑηκε κικόγ. 

οὐδὲ τῷ ἀνϑρώπων σεᾳραγίγνεται, ὅσσ ̓ ἐθέλῃσιν" 
᾿ ἰσχῶν γὰρ χαλεπῆς «είρατ᾽ ̓ ἀμηχανίης., 

τα 3.5 ἄνϑρωποι δὲ μάφαιω ψομέζομεν " εἰδότες οὐδέν᾽ 

“μ᾿ νὼ δὲ ἑσεὰ. ἀββειφόν νέφεα, τον νὰ 
εἰ] ΒΡῚῪ ΜΠ ἘΠῚ 

Ψ- Ψ} 

βεὶ δι ἀροανδνάδων ἐϑὰ Ἡωανοινν νδμαανν ἐάχεον, ηαϊθηὶ 
τοπδυδημα8 δχ δαίύοτη ᾿Ὡκτι νν ΡυΟΡα5. οοδ6 μον σνδ νοο68 
ψιυδρὸς εἰ φοδνός ΑΡρυὰ Εοδνομέαν τόρονήψησ, δοβονὶς 
“Βεητῖδ, αὐ νἱἀείων, ἐσγοσε, τρνδνη (Ὁ. ψεὸν»)}} χέρσος, ἀραιὰ, 
ὀλίγη. Ηοε - γοῦδαι νὰ χαΐαπι ἐμέδνοὸς ἀυργωναϊξινην 658 ἐχ 
οὐνϑλ εκ, βἰποθγοπι εἰ. απο πε ττ “Ὑιμοομοίοι σον 
»- «οτος. ἡ) Ὑλένγανρας ! 

ες τον δι σερεραϑείης.. ϑὲο Αἰδεις εὐ οὐάὰ.. τὴ φοιογὶν οάϊαι, 
ΘΑΘΟΘΟΎΟΝ Βκυνοκ.. Μυ ἀμενυτίοτε 
εὐχ 0. ἐφ ὥγεσν, ἡαηφάαπι ΉΝΑ ΩΣ ̓παροείθανε ὁ 6- 
᾿οὐαίμγιϑ Ψεγεαδ. γύτως μαμὰ ἱππεῖς. ἐρ ὥξδεον,, ψεὶ μι μοι 
μα γαῖαν ἐσώριον« πεῖδ λιᾶῖα εδὲ ἐμδιι ϑἰβδίμνα ἱπιενρμεία.- 
ΑΝ ἐπ αἰ ἱβ οἀὐϊεϊομέμ5 νυἱάθαθ. καυνοκ. τ᾿ 



δ 
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Οὐδείς πω΄ ξεῖνον; “Πολυπαίδη, ἐξαπατήσ
ας “᾿ 

᾿ οὐδ᾽ ἱκέτην νυν αν ἀϑανάτου
ς ἔλαϑε. 

ἰβούλό δ᾽ εὐσεβέων ὀλίγοις σὺν χρήμιασιν οἴχκεῖν, 
ἢ σιλουτεῖν, ἀδίκως χρήματα πασάμενος. 

ἐν δὲ δικαιοσύνῃ συλλήβδην «εἴσ᾽ ἀῤετή ᾽στι" 

ἐὰ σᾶς. ̓  τ ἀνὴρ ἀγαϑὸς, δύρεῳ δίκαιος ἐών. 
ἡ 

᾿ Χρήμωυα μὲν δαίμων καὶ πὐνκάδῳ ἀνδρὶ δίδωσιν" 
ἡ δ ἀροτη ὀλίγοις ἀνδράσι, Πύρν᾽,. ἕπεφαι. 

δ εβ. 

7βριν ̓  ψρνεν ϑεὸς πιρῶτον κακὸν ὄπασεν ἀγνδρὲ, 
οὗ μέλλει, χώρην. μηδεμίαν. ϑέμεναι. τ δ 

τίατει οι. ἰαόρος. ὕβριν, ὅταν, κακῷ ὄλβος ἕπηται 
ἀνθρώπῳ, » καὶ ὅτῳ μὴ γόος ἄρτιος ἤ.;. 

Μήποτὲ τὸν πενίην ̓ ϑυμοφϑύρον ἀνδρὶ ̓ χολωϑεὶς, 
μηξ παρα οὐλομένην τ δ ἤδη, 

ἐν. εὐσεβέων, ρα ὅταν δὶς ΑἸάτ5. εἰ οὐδά: Ρεγ- 
Ῥογάτῃ ἴῃ βεχαίογιθιβ εαϊξ. εὐσεβέως. Βκυκποκ. 

ὯΔ᾽ 'πασάμενος. Ῥεγρόγδηι. ἴῃ ΠΡ νῚ5 πασσάωενος. Νέ- 
ταϊηΐ στᾶθοο, Ἰαπἐαϊατῃ ἀοοίο ἰσθονγανο ἔαϑ εδὶ, αυϊὰ ἴη- 
ἰογϑῖ! ἰηΐον πάσασθαι Ῥυΐμα σονγορία οἱ πάσασϑαι ρυῖωνα 
Ρτοάιιοὶα: ααοα 5ὶ δπὶ τηῖπι8. 5ἷ1 ςουιρμενίατα, ᾿οραῖ Να]- 
οκοπαχὶϊ Απίπιδάν. δὰ Απιπιραΐαπι ΠΗ. 7.. Βαυπακ.: 

158... Ἐκ ϑοίομιθ, τὸ ἀοσοὶ Ο]επιθη8 ΑἸοκ. δίγοτῃ.. 
ΥἹΙ. Ρ. 61. οἄ, ΕἸον. “Ῥοπβον. πχρὴΝ Ρ- 516. Πομά, 
ν. ἴαΐτα ϑόΙοη. Ἐτάριῃ. ΧΙ. 

157. χολωϑείο. ἴῃ "βιό βαρ γα ὑπ οί ααοά τοῦ π6-: 
γηϊηα ὀχ αι διε ϊα8. υἱάογὶ Ῥοβδὶβ, 11. τι} αἰιδείεπι, πὰ ηὰο 
αὐπόθηϊ πὶ ΠΡγὶ ππεὶ ομιποϑ., ὕΓῸ δ] οδβομηδέα βαϊνοαίανς. 
ϑαμο ἰὼ Ηδογεβίο οσαοινγ χαλεψάμενος ,ὦ χολωθείς: . πὰ 
Ῥομίδηηοῖνο, ἰάθπι δίοβαοιβ δαβοὶ,. μηδ᾽ ᾿ἀχρημοσύνην, 
Κύρνε, καπὴν σερόφερε;, απιοα αν αι Β5. τϑρορῖς  Νοβ' ψορὸ 
ΑἸάϊπασα οι ότα, οὐ ἐοαά. ϑοαυταταν ΠΝ «αίθιι5 ἀχρην 
κοσύνην οὐλομένην ΜΨΝ ΒδύΝοκον 9.2.1 ὁ ὁ την 



«Ψ4 ΘΡΒΟΓΝΙΖῸΣ.. 

Ζεὺς γέρ τοι τὸ τώλαντον ἐπιρῥέσεει ἄλλοτε ἄλλως, 
θὸ ἄλλοτε. μὲν σελουτεῖν; ἄλλοτε δ᾽ οὐδὲν ἐχειν. 

Μήποτε τὸ Ηὐύρν᾽, «ἰθεδοθν ἔπος μέγα: οἷδε γὰρ 

ἡ οὐβ νον ογυφθδαλρ,, 
πνϑωάνων ἡ ὅ τι ψὺξ χ᾽ κα δρρρ κενὴ τελεῖ. 

ΤΙολλοί τοι; χρῶνται δείλαῖς ζρεοὶ, δαΐμἰογὶ δ᾽ ἐσϑλῷ, 
οἷς τὸ κακὸν δοκέον γίγνεται. εἰς. ἀγαϑόν.. , 

ι6᾽ εἰσὶν δ᾽ οἱ βουλὴ τ᾽ ̓ ἀγαϑὴ καὶ δαίμονι φαύλῳ 
ο μοχϑίξουσι" φέλος δ᾽ ἔργμασιν οὐχ ἕπεται. 

ὀδίιῥ ἀνϑρώπων οὔτ᾽ ὄλβιος ,ἢ οὔτε πλνιχρὸς,, 
οὔτε χὰκὸς, γόσφιν δαίμονος, οὔτ᾽ ἀγαϑός. 

ἄλλ᾽ ἄλλῳ κακόν ἐστι" τὰ δ᾽ ἀὲρεκὲς, ὄλβιος οὐδεὶς 
170. ἀνϑρώτιωψ," ὁπόσους ἠέλιος καϑορᾷο 

ὃν δὲ; ϑεοὶ τιμῶσιν, ὃ καὶ μωμεύμενος. αἰνεῖς 
ὑ ἀνδρὺς δὲ σπουδὴ γίγνεται οὐδεμία... 

Θεοῖς εἴχου, οἷς ἐστι μέγα κράτορ. οὔ τι ἅτερ  δὰν 
"- γέγνεται ἀνθρώποις, οὔτ᾽ ἀγάϑ᾽, οὔτε κακά. 

ιγ5 ἄνδρ᾽ ἀγαϑὸν σενίη στ-ώντων δάμνησε μάλιστα, 
ες καὶ γήρως σπολιοῦ, Πύρνε, καὶ ἠπιάλου". 

ἣν δὴ χρὴ φεύγοντα καὶ ἐς μεγακήτεα, σιόντον. 
ῥσννεῖν; καὶ. σετρῶν, ἤύρνε, κατ ΜΌΝΕ 

Ὑ50. ἄλλοτε ἄλλως. ἝΪος Παρίναι βοηιοηίίας βογίοβ, βῖ.-- 
ὅτε τδοῖς βογιβινμ, ει ἴῃ Πέξ. διοβαεὶ οοἄϊοο. Ῥέγρε- 
γαῖ πρὸ ἄλλοτε . Βκυκοκ. 

106. μοχϑέζουσι. Νοίοθ!ς Ἄὀχϑιρ πηι φοπίιποιϊοτίς 
γολεν 50 δδι σης νου αση. στ. ὅπ νεγρο, αποᾶ ἐδηΐιην 
τπϑννυττο πόδ ηπορθναί, μετ ἔϊοπὶ αὐ ρτγίογα. Η. 
1. “- τ κνε. ἀγαθῇ δα αι ὶ χρῶντ 
Ἂ γακήτεσ. ΟἸδιχθνϑβ "πα Ῥ: 576. ἀϊοιϊςἢρη Βος 
δυο. εἱ ἀ ἕαροι ϑαϑυκήτεα. αἱ εἰΐααν ἴῃ ϑίοθδδ βουί- 
Ῥύϊαη ει. Ὅς δας ναχϊοίαϊο ᾿Ἰεοιιουδ. νἱἀοισᾶι5 Ἡ ομυβίον.- 

- 
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καὶ "γὰρ ὠνὴρ πενίη δεδμημένος οὔτε τι εἰπεῖν. 
80. οὔτ᾽ ἔρξαι δύναται" γλώσσα δὲ οἱ δέδεται. 

χρὴ δ᾽ ἀρ ὁμῶς ἐπὶ γῆν τε καὶ εὐρέα νῶτα ϑα- 
υτΕυν ΟΝ ΝΎΤ τὴ λάσσης ὃ 

δίζεσϑαι χαλεπῆς, Πύρνς, λύσιν πενίης. 
τεϑγάώγαι, φίλε Ηύρνε, πενιχρῷ βέλτερον ἀνδρὶ, 
τς ἢ ζώειν χαλεπῇ τειρόμεγον. «τενίῃ. τὰ 

δ᾽ Ἰριοὺς μὲν καὶ ὄνους διζήμεϑα, Πύρνε, καὶ ἕπστους 
ον ῥὐγενέας" καὶ τις βούλεται ἐξ ἀγαϑὼν 

μφήσασϑαι. γῆμαε δὲ κακὴν κακοῦ οὐ μελεδαίνει 

ἐσϑλὸς ἀνὴρ, ἤν οἱ χρήματω στολλὰ διδῷ... 
τῇ ἘΣ} ΠῚ ᾿ 

ἐναβῖιβ δα. Τκιοϊαπὶ Τομθίὴ Ὁ. τὅ9. δὶ [λοοῖο Νογοῖ- 
γἱὰα5 δὰ ἰδία ΨΠρορη 5. Δαϊπάϊι. ΟἸδιηθηϑβ ργδοίεγοα, πὶ 
ἀπ διοθαοὶ φαοαψοθ οοά. βου ρίογα, ὀχ δἰ θοὶ πεγρέων. Ἰάϊο-- 
ἐἰδπιοϑ Ἰοῃΐσας ἀφ] οι, ατιὰ ἀϑὰχ ζαϊ986. τηάχης ΤΉΡο-- 
διϊάθηι σομδίαὶ, ἃ ΠΡΡΑΡ 115 ΟΠ ταΐοβ, Ομλλο8. σοροη δ 6 
ΓΝῸΪΝ ἸΑΡογὶθ. ἐγραὶ: γ6] ἐἰγοηὶ μος, [Δ 116... 564. πετρέων 
ἐβαϊογ 6 7. ἰυφ' Δ] Ἰαατιδ. οἰπ5. ἔοσιηδθ, δὴ μουσῶν, πε-- 
τρῶν, ὈΪΙΐ Βοος δά τρονοβ. Τὰ ποθὶβ οαγαθ βοϊατιηοάο 
δε, τἶϑὶ Β0] οδοἰββεηΐ ρμοδίας 15ιϊ. ῥέστεῖν δϑὶ ἃ διπτέω. 816 
ἴα οοδά, πορὶνὶβ, ἰπ ΑἸάϊπα, ἰῃ -ΟἸαποηίο, ϑοσασίογιι 
εὐϊοταστα ᾿γᾶνα βεδα]αὶς ῥήπττειν. ὁχοιϑῦμι, ἔα, Βευκοκ. 
170. χαὶ γὰρ ἀνὴρ ---- δὶς οοὐά. εἰ ΑἸά 5, Ἑ διοθαοοῦ 
ΤΌΣπεθι5 οὐϊαϊ πᾶς γὰρ ἀνὴρ ---. Βκυκνοκ. ι 
νι ἀ8χ. χρὴ δ᾽ ἄρ᾽ ὁμῶς. Ἐχοιιάϊ νο]αὶ χρη τ΄ ἄρ᾽; δωῶς. 
1ὰ οδὲ χρὴ τοῦ ἄρα. διοσιο, βου ρϑὶ ἴθ Δροργᾶρθο ἴνρο- 
ἐπεῖδε ἱγαάπο.. ψαϊρο χρὴ γὰρ ὁμῶς. Αἰχαὶ πῸ}}ὰ5 ρόδο )δ.15 

᾿ς Ἰοδῳβ. ᾿δδὲ, μαγίἰουίας. ταϊοοἰηαίίνας γάρ. Βκυνοκ. Βοὴς ἡ 
ἸαΒεὶ νυ ]δαὶα βογίρίυγα γάρ. (ὐδίογατῃ [6110] οαβαὰ ἀοοίἀ!, 

αὐ ἰγροΐϊμεία ἃ} δρορυάρῆο. Βυυηοϊοὶὶ ἀδβοίβοογοι ᾿ χιᾶσα 
εοπἰνδοίυχ 1}1π8. τἄρα Ῥγοάποῖς ρῬείογοσα. Υ. Ρονβοῃ. δᾷ 
Ἑυτὶρία. Μεά. 8653, ποϊφδιπίθαι νατίος ΥὙΥς ΠΏ, μᾶς. ἀὸ 
τὸ ἜΡγογοβ, ααλρι8 αὐ άς ὀγσόγον Μίαν Κα ἀϊ ἴῃ Ἐωγὶρὶθ, 
ρδῖρ. Απ]. 965. 
ες χϑϑ, τεϑνάγαι. τεϑνᾶναι Οδἰοίογαι5.. δοᾷ τοῖς Πδνί-- 
βἰι.5 δὰ (ἴοοζοι. Τιιροῦ, 1. ς.. 8.:,, Ῥοηα μα, σοῦ τεϑνά- 
2 αν ὭΘῈ ογδὶ οἰρουτη οί οη4α, ἌΠΡΡΘ, αῦδὸ 888 -πδὲι τα 
81}. θγονίβ. “ Τύτι οἰἰδίο Τμεορηΐαϊθ Ποὺ νοῦϑα.: Ιορομο 
τεϑνάμεναι, Δ αποά μοδίμ]αὶ, γουβι8, γαϊος.. | } ᾿ 

187, χτηήσασϑαι. Μαϊρο βήσεσϑαε; ἄπο, οοαϊςο5 βήϑες [ιοῤ εν}. 9 
80. ! 
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σθαι. ΔΊΣ δἰ βεἰπορεοποτω. οἰοράμν 

Οτοιῖυς : 5οἀ νἱἀφη διατί: δὲ. δἰπιξογινμν μὴ εἰ μὲν “πρώ κᾺ 
εἰννάο: ΝΆ ΗΒ, ἀπο 5βείδίωης οσοῦγνι ον πιοά α νογϑὶ 
βαίνειν, οὸ βδρωδα, αὺφ ἐπο ἀθεο ἐρφηανε, 6δ..::., ασιίνε οἱ 
ἐδ ἰαηίαι πβυγρδέην., αἱ ἴω φηρνεν ὁ κα. ξι μενα οἶἴαιὶ 

ιϑιϑι 5. δά. Ὁἀν6. ρΡ. 16γϑ,.. 
ΨῈΝ ἐήν ᾿βαιόμενος , βαίνων, δτὲ γυμφίρε, τ ὺαν ψευβφη. 

Ῥιαοῖς ζασων ἑαίμας δήἠειας ῬΟΣῚα β φῇ πον 86 τὸ Ξοτὶρ 5. ἴΌ)680: ν [ἀτν 
τῆογε ἰΏ50 110 ἕαταγαπι βησεσθαι δόξαις, 
μη στα, [Ηἰς «αΐδοτῃ ματα χον ἐδ Βγωποκὶδ : νογθατι ἰς 
ἧμω ἱωδηϊίνο, ἐμ ναί ερέψιρο ον ἥμτν ταν ΤῊ. 

Του Περσέως βουλομένου ἢ ἥξμνο Ρ μι δος 
Ράρν ὦ Φ.Πο]. δὰ Αγσιδίορἤδη. Αοϑατγη. ὅδο δ0.. 
ται δηλώσειν. ΑἸΐα ΘΧοπαρ]Ω, ἀοάϊ δὲ, Ῥίοηγο, Η 
“οπαρ, γορ. Ρ. 311. Οιηῃίπο [ἰοιβδίχηο «ρΡαίοι. κὰ - 
αἰαὶ [Γαταγὶ ἐοτηρογίδ, αὐ ηἰιὶ ἢ 
Ῥἰατίπιὶβ νογ 8, 4υογομα Ἰοερίεἴπ)οβ. οομηΐ ο8 τρπ «μων 
Ῥτδεβοηεξία. ποτ ϑιογαπνηιιο ἰηδηϊίνοβ,. βΑλστο νον Βὲς «1}-- 

οἱ νέσθα δυιίιο᾽ σοποτίβ: Ῥίαρα οἰΐατη ἀδ μᾶς 
ἀυσεῖβ, πἰδὶ δοβιοάδιιαι Ἰοχςοσναρ ἠςσανεπα,, 

Βησαδηθο Ὀδὴδ. 5πτα, ἰῺ Ἰίαταν. ἐγ πβἰδεῖο. πὶ 
ταἰνατα. πνοϊατπι τηδίογί οι τω ΐηΐ Ῥγδοοι αὶ 
᾿γϑίη5 Τ. ΠῸ ΒΡ. τι. ἀξιϑύγτες καταλυΐσε ; ἂι 
ποι πχαανα, “ΕῸ ΜΙ. Ῥοϊγθίυ5. Τ. Ἰ. . 31. 
βοηϑήσειν σφίσιν. 4ΦΈΩ. ῬΙαῖο Ὑ, 1. ν. ῳω 
δέω -- ἀδικήσειν --- ἐρεῖν --- τεμήσεσϑαι. ΘΥΜΜΙ 
Τμαςν ἀϊάε5. ΥἹ}. ο. δ6, διενοοῦντο κλείσειν.. τς, ᾽δὅ. 
διενοοῦντο ταν σον νὰ. ς, τά. -απ'ο εἰ 
διδί. οὐ βἰπη ἢ Πἶτὰ, Ηονοδοία5 ν ὁ. κοῦ. ἐνἕλ 
νῶντο -- Ὑτοιήσειν. τὰῦχ : διενένωντο ποιήσειν, ἰἄοτη 1. ς. 
το. ἂν νέῳ ἔχουσα μλανηελςν τ." 86." ἐν νόῳ ἔχων τς ματα- 
γεεῖν. ΙΧ᾿ ς. ο8. “ἐν νόῳ ἔχων ἀντεκαταοτήσεεν. ΠῚ ε; 81. 
ἐπενόει. ἌΝΩ ἧς ΤᾺ ψήβοία , ποι σεῖν, ΌΚΒΙ. Ῥο]γ- 
Βίυ5 Τ. 1. Ὁ κός σεν, “«ΥΝΑΜΟΊΙ. ῬοΙγ.-- 
Βίυ5 Το Το». ἈΑ͂Ὰ μντ τδρανοος σέεν. τγᾶσο διγδίοῃ, Ρ. 
7. 8. δύγασθαε --ἰ χαριεῖσθαι. ΟΡΝΝ Μειάρῆγ. Ὑδε- 
τίδς. Νεαπόγὶ Ῥ. μὴν μᾶς τς γοῦπα εν δένκτωι -- ἀποτελίσειν. 
Μαηδῖμδ᾽ 1... νυ. «ὅ ἐνόν αὶ ἡ τ ΆΟ Τὰ ἄγω, - τ πῇ 
δ δόρβοοὶ. Ἐ, ἵν. ὅδ... οἵ Ἤν ὦ Π. 
85, ἘΠΙΒΟΥΑ. . Ἡρδεγοθοίυ ΥἹ]. ες. κἀν. 
ὕοντας ἐπιχειρησειν. ᾿ἀδε ἀρ, Ὁ ΤῈ Τὸ ἔμφϑαι, 

Ἀχίοομὶ ς: δ. ρ. χτά, Ηεϊδεὶ εὐξαμένη ξ- 
ΒΟΘΟΚΗ.. ἐφ τβ ἢ τ», ΧΧΧΥΗ͂. Ἀμας ΒΟ ΟΑΩ͂Σ ποϊανὶ ΗΝ 
ϑόρδός!. ΤῸ Τὸ». 281:. υἱὲ "ΜΙ. ἘΞ ζ 
Ἑΐεγς ν. τἰὖ. 96. λιλιεόμενοι - τὰ, 21. 
τρετιι 1]. 11]. δ45. 57: ργβρτόνς -ὶ ῥήξειν. ΧΗ͂, τοι εἰ 
χτϑ, πλδνηδναι πεμαῶσιν. ἍΕΝΟΧΑ, , παλνδοῦδος 
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50. μέμονας" --- καταπαυσέμεν. ΧΙΝ, 88, 54.᾿ μάμονας -- 
καλλεέψειν, ΑΡΟΙ]ΟΝ Ια 5 ἘΠο4. ΠΠ. ὅδι1. μέμονε.--- τίσει. 
ΟΤΡΎΝΩ: Ἠοιποῖὰβ ἢ. ΧΧΗΪ,. 40..54. ὄτρυνον ---α ἀξέμε--. 
ψαι. [δὲά. ν᾿ αὐἰ. ὥτρυνε --- ἀξέμεν. ΠΕΙΘΩ. ΤΟΥ α1-- 

ον 865 ΠΠ- Ὁ. 20. πείσειν --- πέμψειν. ἀαδηι ΡΠ Ρ τ οσπτ 11-- 
θτογατῃ 80 Υρ πσλη νἱχ τοραάίοιῃ, θηΐ; Βομθαϊοιι. Οοπη-- 
τηρηΐαν. Οὗ. ἴῃ ΤὨμπογάϊά. Ρ. 806. 10 4422. Ῥοϊγθῖι5 
ΤΥ. Ρ. 529: τολμήσειν ἔτε βοηϑήσειν. ὙΠΟΖΎΩ. Ἡόνοάοῖτιβ 
ΨΗ. ς. 14, ὑπέδυσαν ---α τίσειν. ὙΠΟΣΊΗ ΝΑ͂Ι. Ἡενοάοίτ5 
ἼΧ: ς. οά. ὑποστῆναι δώσειν. ΦΡΑ͂ΖΟΙΜΑ͂ΊΙ. Ἠοπιεγαϑ 1]. ΧΙΧ, 
λοι. φράζεσϑε σαωσέμεν. ΦΡΟΝΩ. Ἐγταῖ. Ἡ οτη εἴπ ΑΡΟ- 
Ἰτη. ν. 287. φρονέω τεύξειν. Νεάτιθ. 5014 νοῦθα [4165 1ηἢ-- 
εἰϊτῖνοβ. δ ἀβοϊβουπὶ, βεὰ οἰϊδὴ δἀϊθοϊ να δὲ ραν οαθ. Ρο- 
᾿γθῖαβ ΤῸ ΕΥ̓. Ρ. δ49. πᾶν ποιήσειν ἑτοῖμός ἔστι. Ταϊοΐα:- 
τι5 Τὶ 1. ρΡ.. “56. ΠΕ ϑίογῃ. χρήσιμος ἐπιϑήσειν. Ἐο- 
τ γῈ5. 1 Υ̓ΧΙΝ. θ62. 538. τηλόϑε Νὰ ὕλη ἀξέμεν. ῬοΙ͂γ δὲ ὰ5 
ΤΥ. μι. τάο: πρὺς τὸ πείσεσθαί τι --- ἢ παραδοϑησεσϑαὶ. 

᾿ϑε8 αουϊάψαϊά ΠΟΙΏΤη 511, ΧΟΡ ΒΟ ἰ5. ἀρμα διοθαθάπι 
ἰεοιϊο θη Ρυ δαί: τητ8.,, δα. ᾿ΘΟΒΠΟΥῚ Ρ. 409. Ἰμοοατη ἃ 
Βορ.. οοα. εὐχὰς τς Ῥγόροπο: Θεόγνεδὸς εἰσεν ἔπη τοῦ 
ηεγαρέως. οὗτος δὲ ὃ ποιητὴς περὶ οὐδενὸς ἄλλου λόγον πε- 
ποίηται, ἢ περὶ ὠρετῆς καὶ ψκπίας ἀνθρώπων" καὶ ἔοτιν 
ἡ ποίησιξ σύγγραμμα περὶ ἀνθρώπων" ὥσπερ εἴ τις ἐπ- 
πικὸς ὧν συγγράψειε περὶ ἱππικῆς. κἡ γοῦν ἄρχῃ μοι δοκὲξ 
τῆς ποιήσεως ὀρϑῶς ἔχειν. ἄρχεταν γὰρ πρῶτον ἀπὸ τοῦ εὖ 
γενέσθαι. ᾧετο γὰρ οὔτε ἄνθρωπον, οὔτε τῶν ἄλλων οὐδὲν 
ἂν ἀγαϑὸν εἶναι, εἰ μὴ τὰ γεννήσαντα᾽ ἀγωθϑαὰ εἴη. ἔδοξεν 
οὖν αὐτῷ “παραδείγμασι τοῖς ἄλλοις ζώοις χρήσασθαι, ὅσα 
μὴ εἰκῇ τρέφεται, ἀλλὰ μετὰ τέχνης ἕκαστα ϑεραπεύξται, 
ὕπως γενναιότάᾶτα ἔδονται. δηλοῖ δὲ ἐν τοῖσδε τοῖς ἔπεσι 

τ 

ΑΕ δε Σ ς 

κριοὺς μὲν καὶ ὄνους διζήμεϑα, Κύρνε, καὶ ἵπποὺς 
,, ξυγενέας" καί τις βούλεται. ἐξ ἀγωθοῦ. 

χτήσασϑαι" γῆμαι δὲ καπὴν κακοῦ οὐ μελεδαίνει 
ος, ἐσϑλὸς ἀνὴρ, ἤν τις χρήματα πολλὰ διδῷ. 

οὐδὲ γυνὴ κακοῦ ἀνδρὸς ἀναίνεται εἶναι ἄκοιτι Ὁ 
, πλουσίου" ἀλλ ἀφνειὸν βούλεται ἀντ᾽ ἀγαϑοῦ. 

χρήματα γὰρ τιμῶσι, καὶ ἔπ κακοῦ ἐσϑλὸς ἔγημε, 
ο καὶ κάπος ἐξ ἀγαϑοῦ. πλοῦτος ἔμιξε γένος. 

ταῦτα τὰ ἔπη λέγει τοὺς ἀνθρώπους οὐκ ἐπίστασϑαι γεννᾷν 
Ν᾿ , ᾿ . -» Ε ͵ ἢ 

ἐξ ἀλλήλων, κᾷτα γίγνεσθαι τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων κακιὸν 
ν , ΄ » 4. 

ἀεὶ, μιγνύμενον τὸ 'χεῖρον τῷ βελτίονι. οἱ δὲ πολλοὶ ἐκ τού-- 
- - , ἐς ᾿ ι ΓῚ 

τῶν τῶν ἐπῶν οἴονταν τὸν ποιητὴν πολυπραγμοσύνην. τῶν 
»-» ΄ 3... ἃ ᾿ “ 

αἀνϑρώπὼν κατηγορεῖν, καὶ ἀντὶ χρημάτων , ἀγένειαν καὶ 
ΕΣ , ΕΥ̓ ν “:Ρ»Ἶἤ κακίαν. ἀντυκαταλλάττεσϑαι εἰδύτας. ἐμοὶ δὲ δοκεῖ ἄγνοιαν 

-" πω ͵ ν » 5 
κατηγορεῖν τῶν ἀνθρώπων περὶ τὸν αὐτῶν βίον. Βκυποκ: 

Β 
ν᾿ 
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οὐδὲ γυνὴ κακοῦ ἀνδρὸς ἀναίνεται εἶναι ἄκοιτίς 
συλουσίου" ἀλλ᾽ ἀφνεὸν βούλεται ἀντ᾽ ἀγαϑοῦ. 

“χρήματα γὰρ τιμῶσι, καὶ ἐκ κακοῦ ἐσϑλὸς ἔγημε, 
ες γαὶ κακὸς ἐξ ἀγαϑοῦ. σιλοῦτος ἔμιξε γένος. 

οὕτω μὴ ϑαύμαζε γένος, “Πολυπαίδη , ἀστῶν 
μιαυροῦσϑαι. σὺν γὰρ μέσγεψαι ἐσϑλὰ κακοῖς. 

αὐτός τοι ταύτην εἰδὼς κακόπατρεν. ἐοῦσαν, τῇ 

εἷς οἴκους ἄγεται, χρήμασι, πειϑόμενος, 

ἔνδοξος κακόδοξον » ἐπεὶ κρατερή μὲν. ἀνάγκης : 
᾿ ἐνεύει, ἥ τ᾿ ἀνδρὸς τλήμονα ϑῆκε νόον. 

Χρήματα δ᾽ ᾧ Διόϑεν καὶ δὺν δίκῃ ἀνδρὶ γένηται 
καὶ καϑαρῶς, αἰδὶ παρμόψνεμον τελέϑει. 

εἰ δ᾽ ἀδίκως παρὰ καιρὸν ἄνηὴρ φιλοκερδέϊ ϑυμῷ 
ατήσεναι »᾽ εἴϑ᾽ ὅρκω στὼρ τὸ δίκαιον ἑλὼν, 

αὐτίκα μὲν τε φέρειν κέρδος δοκεῖ, ἐς δὲ τελευτὴν 
αὖϑις ἔγεντο κακόν" ϑεῶν δ᾽ ἔιχοΣ οὶ ψόος. 

ἀλλὰ «τἀδ᾽ ἀνϑρώπων ἀπατᾷ γόον". οὐ γὰρ ἐπ 
αὐτοῖς. 

φίνονται μάκαρες πιρήγμαρσιν ὠμπτιλακίας. 

180. οὐδὲ γυν") τα δίς Βεῶε ϑίοβδοιβ. Ψυϊβὸ οὐδεμία. 
-- ἀναίνεται εἶναι. Αὐγδ8 βγαΙΪοῦ ἀοοίἀογοι δοῶῖιβ, βὶ 16-- 
ξεγεϊαν ὠναένεται εἶμεν. Ηδδο ἱμβη είν! ἔοστνα ὀρουγτὶι 
ἰηΐνα ν. οὔϑ, Βκυκοκ. 

χ91. χρήματα γὰρ --- εἴ Βος χτυγδὰθ 6 ϑίἴοθαδο βδυπιβί- 
τη. ΨαΪΡΟ χρήματα μὲν --. Βκυκοκ, 

108, ἐντύεε. δὶς δὰ χπεῖρὶ πογηγᾶπὶ οβοπάμπ, ὙυϊΕο 
ἐγεύνει, σαἷα5 δεγθὶ οτρ Ἰοηβα αὶ, Βκυκοκ. 

00. παρ Υ δυβοορα Ῥγὸ παραμόνεμον. δῖ οοπ- 
ἰαηοὐϊ τι, 50 εἰρῖε, Ἴ ων σοὐὰ. Ν ὅκι τῴ ἴῃ ἀν89 
ἀϊνίδα στὰρ μύνεμον, εἰ ἀερρανδία ἃ (ἰὸ γὰρ μύ- 
ψεμον : ἀπ ὰδ "ον ουἰάδι ἐἰοοίο ἐπ πιρηΐθην ΩΝ πε 
Οὐΐοϑ8 εβϑϑοὶ ἩΗΜΘΡῚ οὐηθθῶγο αὐδὲ καὶ μονέμεωρ. Βκυκοκ. 
Οογναρία Πα ΑἸαὶ βογίρίωγο ιαὶο ἐμέογριοία οι τηο-- 

τρίγοσι. Ρορεγογὶι, ν. ἴῃ ΒοΑὶΐ ΒΗ μοι Ρ- 108, 1ὶρ5. Ἑδάθι 
δεμίοπῖια ἴῃ Ρίπααγὶ Νεῖ, ὙΠ]. .8, 84. σὺν ϑεῷ γάρ τοι 
φυτευϑεὶς ὄλβος ἀνϑρώποισε παρμονώτερος.. 
Ὁ ἴῃ εὐτμοις Ἰερίιων : οὐ γὰρ ἐπ᾿ αὐτοὺς γίνονται 
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ἀλλ ὁ μὲν αὐτὸς ἔτισε κακὸν χρέος" ὃς δὲ φί- 
᾿Ξ ΤΡ “ὦ ϑολθις οὐδαεαραι τς 

Ε Γ ζ ο ἄτην ἐξοπίσω παισὶν. ἐσεεπρέμασεν" 

ἄλλον δ᾽ οὐ κατέμαρψε δίκη" ϑάνατος γὰρ ἀναιδὴς 
10 -Σπρόσϑεν ἐπὶ βλεφάροις ἕζετο κῆρα φέρων. 

Οὐδείς τοι φεύγοντι φίλος καὶ σιστὸς ἑταῖρος " 
τῆς δὲ φυγῆς ἔστι τοῦτ᾽ ἀνιηρότερον. 

Μύρνε, φίλους κωτὰ πάντας ἐπίστρεφε στοιπί- 
ὙΛΉ ΟΝ λον ἦϑος, 

ὀργὴν συμμίσγων,, οἷος ἕκαστος ἔφυ. 

μάκαρες πρήγματος ἀμπλκκίης. ἴπ οἄϊι. ΤΌΓΠΕΡΙ: οὐ γὰρ 
ἐπὶ αὐτοῖς γίγνονταε μάκαρες πρήγματος ἀμπλακπίης. Τυιταπι-- 
αἶβ οἰ ρογὶβ ἰφοϊϊοπιθηυ, πα] πὶ 6Χ δὰ β6 50: ΘΧΒΘΟΌΪΡΘΒ. 
ϑαϊϊιϑ. οὐαὶ ἰβία δα αἸ]ὰ τορι ίαϊοα. ΡΓΔΘ ΟΡ Π181888, 
4πᾶτῃ ἰδίδπι αι ἰόχυΐ886 νουϑίοηθία, ἥἄπδην ἐχ Βαά. ΨΝίη-- 
ἰοσιομὶ δα ίοαθ ἀοβδοῦῖθο: δοά ἤἄαδθ ποπιίγεπι ζαϊπιξ 
χαθηΐοπε: πόπ οπΐπι οὗ δα ἤμπιί ϑθαΐί, γϑὶ οὔσοσθ. Ῥοῖθ-- " 
Ταηίηο ἰπϑι] 58 Τὰ οοὐά. ἱπη 16 ΡΠ δι ΘΕ ΡῚ οϑὲ τέρονται, 
οαπὰ ναγία Ἰοοϊ πο πὰ ὑπὸ τέσονται. ἘΠ βοπϑατη οἱ ψεῦθὰ 
σον ἰβϑίπιθ τϑϑε αϊπτ8: οὐ γὰρ ἐπ᾽ αὐτοῖς τένονται μάκαρες 
πρήγμασι» ἀμπλακίας. Νοῆ ὀμίμ ἐπὶ ἴρδο αοὶμ" ἀ οἴδοὶ 50-- 
ἴεπὶ θεοὶ ροεσαία, πογι ἰρδο ἐπ ἐδιπροτὶ ρμαποΐο, ᾧπ0 ααἰ-- 
πιϊξξωπίαῦ, δῖε ΟΠ αογθηὶ Παϊὰ5 βοπίθη ἶδθ ρατίοβ, “τη, 
νἱἀοὰ5 οἰϊατὰ [ἢ ϑοίον 5 οἰορία Ρ. 74. ν. 20. Βκυνοκ. 

τ Ἰδ07. αὐτὸς ἔτισε. Ντνυ5 Βοη 6 να ]ρὸ αὐτὸς τῖσε. Βκῦνοκ. 
“τα. ἔστε. δῖ. Βοπα ΑἸάπ5 οἱ οοάίσαμ ποπ μα} 1: Ψα]5Ὸ 

ἐστιν. Ῥοβὶ ἢυπις νϑύϑιιπν ἰθρί ταν ἴῃ ἐγ ΡΥ 8518. ἀἰβιομοη, 
αιποά ἀπιονὶ, 4αΐα ἰἰδάοηι νουθίδ. γουτγγὶξ ἰπῖγα ν. οι. 
τΪϊδὶ 4ποὰ Πῖς Ῥγὸ οὖνος πινόμενος πουλὺς, ἰεραίαν οὖἦνόν 
τοῦ πίνειν πουλὺν, το ὨΪΒ1] ἁἰϊαἃ ὁδὶ ἀπάτῃ ΠΙΡγαΡὶὶ 
σιαραδιόρϑωμα, πὸ ἰηιο!] σοη 8, αὐ τπϑβο]! 0 πο--ῖ 
ταΐπὶ ἱππ ογομέιν δαίθεῖνα πουίγα κακὸν, ἀγαϑόν. 

Βκαυνοκ. 
“αι. ἘΠ Ῥὰγ5 οἰΐδτωη ἢυϊὴὰβ βεηϊθη δ Βὲ8. Ῥοβίία οδὲ ἴῃ 

ψυ]ραὶΐ5 ΠΙΡΓῚ8, 4πὸ5 νἱᾷθ ν. τοῦο. Ἐὶ ἀτιδθι8 Ἰοοϊϊ οι θυ.3 
το] ]ογότη οἰερὶ. Ηἴο νυΐροὸ Ἰοσι αν ἴῃ θυμὸ Ῥοῃίδηπιθ-- 
ἰγὸ, ὀργὴν συμμίσγων ἥν τιν᾽ ἕκαστος ἔχει. ἴπ βοσπη 80 
ποχαιηθίσο τὸ ὀργὴν τῆτ8 ὁ οοὐδά. Βαβεὶ ὁρμὴν, ἀπε 
νοῦοβ βᾶδρὲ ρογιηαϊαίθν, αἱ οὈδογναΐατη ἕαὶν Ἀπ Ἰκοπῖο 
οἃ Ποριοάπμ, Εριβι. Οὐ. 1. ρ. 85, Βκυνοκ. 

2 



20 ᾿ ὩΘΕΟΤ ΝΊΟΣ. 

“χ5 πουλύπου ὀργὴν ἔσχε “τολυτελόκου, ὃς στοτὶ σιέτρη, 

τ ψῇ σιροσομελήσῃ,, τοῖος ἰδεῖν ἐφώνη. 
ψῦν μὲν «ῇδ᾽ ἐφέτιου, τοτὲ δ᾽ ἀλλοῖος χρόα γίγνου. 
ο΄ φρεῖσσόν 'φοε σοφίη γίγνεται ἀτροπίης. 

Μηδὲν ἄγαν ἄσχαλλε ταρασσομένων πολιητῶν, 
ΟΠ 220. υμπύρνε, μέσην δ᾽ ἔρχου τὴν ὁδὸν, ὥσττερ ἐγώ. 

Οστις τοι δοκέει τὸν πλησίον ἴδμέναι οὐδὲν, 
ἀλλ᾽ αὐτὸς μοῦνος σιοικίλα δήνε᾽ ἔχειν, 

κεῖνός 7 ἄφρων ἐστὶ, νόου βεβλαμμένος ἐσϑλοῦ. 
᾿ ἤσως γὰρ πώντες σεδικίλ᾽ ἐπιστάμεϑα. ὦ 

425 ἀλλ᾽ ὃ μὲν οὐκ ἐϑέλει κακοκερδείησιν ἔπεσϑαι" 
᾿ φῷ δὲ ολοτιλοκίαι μιᾶλλον ἄπιστοι ἄδον. 

“τ. προσομιλήσῃ.- δὲς ἐπ᾿ Αἰμβοηαθο Ἰορίτων Ῥ. 53:7. Α. 
νι ΐξο προσομιλήσει. Βκυκοκ. ε΄ ἀΠυρόνη ι ὑννὰ 

17. ΑἸάὰ5 εἴ οὐδᾶ. τοτέ. ΤαγμεΡα5 πότε. Βκυνοκ. 
αἰϑ, ἴπ| ἱπιργοβϑίβ. δὶς Ἰερίταν. Εἰς μοπίαμποίδε : κραι- 

πὸν τοὶ σοφίη γίγνεται εὐτροπίης, σαὶ φιϊάοπι, οἱ αἱἷΐ 11ὸ, 
Οεάϊρο ορὼβ δδὲ οοπίδείογε, φ- δρλιπαὶ ἱπίσγργες ἤεΐ, 
Νεο ἑδιπθη βδυἃ νεγβϑίουο πίστη εἶπ ἰδία. ἴὰ ΒῈΠῸ}15 
᾿ογὶβ, 405 ἐγιἀἰοηαο Τὰν εηίαι ἰγαδιιοΐ ἰὰ τηαητβ. ἧι 

᾿η αν νὸχ οδὲ ὠτροπίης. ΑἸτοτο πὰ ἼἸόςο ἥαοιη 
χηοᾶο ἰηδίςανὶί, ἣν μὰς" Βεηΐ: κρεῖσσόν τοι σοφίη καὶ 
μεγάλης ἀρετῆς. Ιηὰς ὙΒεορηΐἀ 5. νογϑσὰ τϑοοροίη πᾶτε 
Ῥγορίχῃ. αὶ: ᾿ 

κρεῖσσόν τοι σοφίῃ γίγνεται ἀτροπίης. 
Βακύυποκ. . 

510. δηοδὲν δον ἄσχαλλε. Ῥεγρεέγῶτη ἱπ 1ἰϊνὺ 5 μηδ᾽ 
ἄγαν, τατρίτον οἰαιςαπῖε νεσϑὰ. Οονείσεθοὶ υἱἷν ἀοοίις 
μηδὲ λίαν ἄσχαλλε. τπκαὶ εἰ δῖος εδὲ πυεάϊεῖπα ἤὸ- 
δίγα, δὶς ἰηΐγα δ65. μηδὲν ἄγαν χαλεποῖσιν ἀσίῶ φρένα. 

ἐ τὰχβ δέρδμως αν ἀἀπαον Βκυκνοκ, 
π,4. ἴσως; ραγίδεγ. υἱὸν. .δ5, ἸἨαγίοτα δῖ ὁχομπρὶα 

Βιυιῖλι5. 5 βὐοδιϊουδ. δῖ0. ἀϑαρρας Νίοαπάον. Τον, σοῦ, 
327. δὶ δομο]α ἱπιοεγργείανε αν ὁμοίως, ἐξ ἴσου, Ν, ῥγᾶο- 
διαδη ἰδ μη πὰ δἰ 0 αὐ Ρίαιοι. Θογᾷ. Ρ. 250. 

δ. Ῥοδὲ Βυῶο νευβαηὶ ἷπ Οποιηοϊοβογιη δάδε!, 
οὐδ θα». ἰοξυπει δὲ χ ψογρβ αὶ δοϊοηΐδ δαηὶ, 4υΐψας 
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“πρόπολις καὶ σύργος ἐὼν κενεόφρονι δήμῳ, 
Ηύρν᾽, ὀλίγης τιμῆς ἔμμορεν ἐσθλὸς ἀνήρ. 

οὐδ᾽ ἔτι γε πρέσιει ἡμὲν, ἁ ἅτ᾽ ἀνδράσι σωξζομένγοισιν, 
ἀλύειν, πόλεως ὥοπερ ὡλωσομέψης. ᾿ 

Σοὶ μὲν ἐγὼ πφέρ᾽ ἔδωκα, σὺν οἷς ἐπ ἀπέί- 
"νὰ ϑονα πόντον 

πῳφήση, κατὰ γῆν. στῶσαν ἀδιρόμενος 
ῥηϊδίως " ϑοίναις δὲ καὶ εἰλασοίψῃσι παρέσσῃ 

ἐν πάσαις, πολλῶν κδίμενος ἐν στόμασι. 

καί σε σὺν αὐλίσκοισι λιγυφϑόγγοις νέοι ἄνδρες 
εὐκόσμως ἐρατοὶ χαλά τε καὶ λιγέω 

σονται: καὶ ὅταν ϑνοφεροῖς. ὑπὸ κεύϑεσι γαίης 
βῆς πολυκωκύτους, εἰς «1δαο ϑόμους, 

ΤΎΒ18 ᾿ς ΤΓΆΨΕΝΝ ἸΠΤΟΥ ᾿ϑο]οηΐδ παβαιοηία, ὩριηΡ6 ἰῇ 
ἤης ΕἸορίας Ν. Τπορίαμη, 688 θὲ5. δα άθν ἴῃ δοάθι Π186}10 
οάογο, ἀν ουβὶδ ἀαιοίογίθιι5. ἐγ δατα, «αῦτηῃ ἴαυον π6068-- 
βαγίο βίωι ἀπίαθ. Νὸβ Πίοπα Ῥοββδϑδίομθ, ἐΝεοβαϊόνα 
ἀερο!Πἱπιι5.. Βεκυκ κι 

350. ῬΦμτΑτ ΘΕ ιτῃ Βθης οἷς αι ΑἸ: λϑδεν οἷς 
πόλεος. τοίχοι ἁλωσομένης. Τανπόραβ. ὙΟΙῸ 516: λύειν, ὡς 
πόλεως τείχη ἁλωσομένης. αΓδα8 Οεάΐρο,. Ὑ61 81 0.118 
ΘΡτιθ. οϑέ, Εδοαϊατῃ οβίοηδιηΐ 90 ἰδο5, ἴῃ Φαΐδιι5. οὐπηΐ- 
Ὅα5: ἀλύειν, κυρ», ὡς στολέ᾽ ἁλωσομέι ὙίΔεΡ ἰάτη 46 
ἩΪΏΠ]Ο ἤθη 6586, ἡποά ἱπ ἔπὸ φγᾶδοδι ΠΗ ψδγβιθ. ΑἹ-- 
ἀαβλμαθοαι σωζομένοισιν;. αἱ οἰΐαται οδὲ ἴῃ οοδ. ἴριυἃ ν 
Ῥαγαξορίουμῃ ἴον ᾿Ἰη ἀϊοίτεηι 6ϑ, βοαιθαΐθπι. δ ογϑατη ἃ νο- 
ΟΑ] 1 ἸΠΟΙΡΈΓῈ, 4086 ἔονγία πὶ ΑἸΟῚ οοάϊοθ ἐνδππογαί. Τ1κι-- 
χδίαβ ζαὶε τοδ]α Πστγανίογατε το δῆνι Ῥοπίδιμοίον, οὐϊὰ5 86 1-- 
'ϑπχη οἱ τηοίγαμη ὈγΘΟΙν 6 ἔπ γοβεμπιόσο 6.0 

ἔτ, πόλεως ὥσπερ ἀλωσομένης: Ἢ οἢ ΨΦ 
Βκυνόκ. 

α86.. εὐκόσμως. ι5ῖο ἵτο8. οὐάϊορθ, φαοᾷ, ΟΡ Φῃρβῃοῃίασα 
Ῥτδοία!!, ΑἸάπβ. ἐν χόσμῳ. ϑοιρηθι [οτὶς βόδια ἐ ἐν 

. κώμοις. Βπυνοκ. ; 

557. κεύθεσι. Ἐπὶ νὸχ Ποτηοῦίοα πεῦϑος. Ἰιοχιοορτὰςπ 
" ᾿ποορυίξαιη. κεῦϑμα., πος τηοηλίαὶ, ἰδὲ ἀαδτα Βῖς 
ἐδ ἶθ8ε: Βαθοης οηΐπα Πἰργὶ οπαμοβ ὑπὸ πεύϑμασι γαίης. 



ΘΕΟΓΝΙΖΟΣ 

ὙΞΩΣ ὧν ἀπολεῖς κλέος, οὐδέγε λήσεις, 
“40 ΩΣ ἀν ϑρώτιοις αἰὲν ἔχων ὄνομα, 

Ἠύρνε, καϑ' τ ἐς γῆν στρωφώμενος, ἠδ᾽ ἀνὰ 

νήδους, ᾿ 

, ̓χϑυόεντω σερῶν σιόντον ἐπ ἀτρύγετον, 
χ ἵππων ψώτοισιν ἐφήμενορ" ἀλλά σε σέμψει 

ἀγλαὰ “Μουσάων δῶρα ἰοστεφάώνων. 

215 πᾶοι γὰρ ̓οἷσι μέμηλε χαὲ ἐσσομένοισιν ἃ 
ἧ" ἔσσῃ ὁμῶς, ὄφρ᾽ ὧν 7ῆ τὸ καὶ ἀμλρόρ ον 

αὐτὼρ ἐγὼν ὀλίγης παρὰ σεῦ οὐ ̓ τυγχάνω αἰδοῦς" 
᾿ ἀλλ᾽ ἐώρω μικρὸν σιαῖδα λόγοις μὲ ἀπατᾷς. 

᾿Μάλλισεον. τὸ δικαιότατον " λῷστον δ᾽ ὑγιαίνειν" 
285 ἥδιστον δὲ ἡωεΝ, οὗ τις ἕκαστος ἐρᾷ. 

Α κοδυία ἰπὰὸ Ἱεχίςᾳ, 5ὶ Ῥεῶνο ΘΧοην Ὁ}. Ἰδοιοινοη πλὰ-- 
ἜΝ» Θαϊδίογυ5. γεδεχὶς κεύϑμασι. αποὰ μνὸ- 

τ κοῦϑμα εἰ κευϑμὺς, οἀάοιι ᾿δηροβίὰ ηυὰ 
Αἰΐα, εἰπδὰ τίβ. Μωο- 

ὌΝ Ὑτο μὰ σίοστ αὐδπὰς ἱξηο- 
γϑτξρ γτ »" Ἑωλ 

πα οπι. οἱ ἃ 
τῆρσις, τὴ ΑΟ0Ὲ8 φρότε ψν! τοῦς Ῥαϊαι. Ρ. 

Ραγίίεγ, Ῥαβδὶμν ἴτᾶ γριὰ εν 
ἣν φμνς σἰάολίην ροβίλιιμ 6556. --- 

ν. 880. Ηοπιογιβ. ἢ, ΧΙδ δὸς 58. 
ΡΣ "Ῥίοιο ̓ Ἀκτ κων 8}. ΡΙυΐΆγο. 
δι κι ἈλνΌας, κὰν χωπόταν ἅμιλλα τῶν νεῶν. Αἀάε 
ΕΣ ποίανὶ ᾿ Βοπὶὶ ἘΠῚ ρ5. ρ. θο8. 

δὲῦ οὐ τυγχάνω: δὶς ΙΝ. οοἀά, ΑἸάν5 οὐ 
ματι ἜΝ Ν Γϑι15. ἸἈΡ6: προ ἃ ἀοήπαν ἔαΐὲ γοροδίθαπ, 
ΑΙ ἃ Τὰ δαρροδιογαηῖ. [πὶ αυὶ δυδέίατη φαΐ οηΐ- 

Βιυι5 ἐπ παρὰ σοῦ ἐπιτυγχάνω αἴδοῖε. δεά Ἰομβε ἴα- 
το ἰδ δδὲ, ααυοὰ συμ πιθηιὶ ται ΦΕ , ἀὐδοῦς ὑγίϑν}- 
ἴα νιν ἔδοογο, πδο ἰάταθα δηϊαἀνογίομ ες το ἰβογιι πὶ νον-- 
δ ἙΥΟΣ ἔγαρίο δἷο ἰὼ ἀνοθι5 ΠΝ ἰπνὶβ με ϊι5 πσα!οαγὶ, 

Βαυνοκ. 

ἸϑΝῆς ἔα δὲ τυχεῖν, οὗ τις ΡΩΝ, ᾿ δὶς ἴῃ δίο- 
ἰδὶ φυοὰ δαθοὲ ὧν ρυὸ οὗ, οὐρα 8. νΕΡῸ 

ΠΟΤΕ "Ἐ0)». δὲ τερπνότατον, οὗ τις Ἂς τὸ τυχεῖν. Βκυκοκ. 

-ὐνμ“«“Ὁ. Δι “νὰ 



ΠΑΡΔΑΙΝΕΣΕΙ͂Σ. 23. 

ἵππος ἐγὼ καλὴ καὶ ἀεϑλίη" ἀλλὰ κάκιστον 
ἄνδρα φέρω» καί μοι τοῦτ᾽ ἀνιηρότατον. 

σολλάώκε δὴ μέλλησα διαῤῥήξασα χαλινὸν 
φεύγειν, ὠσαμένη τὸν κακὸν ἡνίοχον. 

)85 Οὔ μοι φείνεται οἶνος, ἐπεὶ παρὸ παιδὲ τερείνη 
᾿ἄλλος ἀνὴρ κατέχει πολλὸν ἐμοῦ κακίων. 

ψυχρόν μοὲε «ταρὼ τῇδε φίλοι πίνουσι τοκῆες, 
ὥσϑ᾽ ἅμα ϑ᾽ ὑδρεύει, καί μὲ γοῶσα φέρει. 

Ε) ὑψγι ἔ ἢ : ᾿ ᾽ ΝᾺ, ὦ 
ἔνϑα μέσην παρὰ παῖδα λαβὼν ἀγκών᾽, ἐφίλησω 

700 δειρὴν, ἢ δὲ τέρεν φϑέγγετ: ἀπὸ στόματος. 

Τνωτή τοι πενίη, καὶ ἀλλοτρίη στερ ἐοῦσα... 
οὔτε γὰρ εἰς ἀγορὴν ἔρχεται οὔτε δίκας. 

σώντη γὰρ τοὔλασδον ἔχε!" πάντη δ᾽ ἐσίμεκτος, 
σάντη δ᾽ ἐχϑρὰ ὁμῶς γίγνεται, ἔνϑα περ ἦ. 

65 7σως τοι σὰ μὲν ἄλλω ϑεοὶ ϑνητοῖς ἀνϑρώσοις, 
ες γῆράς τ᾽ οὐλόμενον καὶ γεότητ᾽ ἔδοσαν. 

φῶν πάντων δὲ κάκιστον ἐν ἀνθρώποις, ϑανάτουτε 
καὶ στ-ἀσέων νούσων ἐστὶ πονηρότατον, 

σιαῖδας ἐπιεὶ. ϑρέψαιο, καὶ ἄρμενα πάντα πα- 
ράσχοις, παζάξχι, ἴεν, 

7γο χρήματα δ' ἐγκατοϑεὶς πόλλ᾽ ἀνιηρὰ πάϑοις, με 91 

458... ΑἸάτι5. εἷ Ῥιαἰανα «οοὐά, Βαβεηΐ: οὡἧς -ϑαμά 
ὃ) ὑδρεύει. Νοι ἔφοι δ. οϑὶ; βοηϑαπχ Ἀεΐτ5. ἐγαριηθηδ ἀ6-- 
οἸάγασε, αποά βαυχηίμτη νἱ ἀδίησ οχ. ἀυημδίοτνία οἱορία, Ν4]--- 
Ἰοπὶ ἰορὶ: ἡ δέ ϑ᾽ ἅμ᾽ ὑδρεύει, καὶ μὲ γοῶσα καλεῖ, 1Π|α 
ΨΈΤῸ δίπιμ αὐ 1’ αἀφμαΐέωπι, βθιπθη8 τπδ νοραΐ.. Βκύποκ., 

θι. Οοπῇ, Ἐτγοἀδοιηδηη. ἂς τηδᾶ, 50}}. “Ραοηπίαμω. δὺ. 
Ψν. ὅ58. ᾿ ! ΓΛ] 

370. αϊβο χρήματα . δ᾽ ἐγκαταϑῆς, πόλλ ἀνιηρὰ πα- 
ϑών. Μονθιμι ἀαοα Δ ἐπεὶ ρεηάεΐ, ορίαι νυνην 6556. 46- 
Βεῖ, τὸ ἄπο αιὰς Ῥγδεοεάυπι: Βαυνοκ. 
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94. ΠΘΕΘΓΝΙΖΟΣ 
᾿ 

τὸν πατέρ᾽ ἐχϑαίρουσι, καταρώνταε δ᾽ ἀπολέσθαι, 

“καὶ στυχέουσ᾽, ὥσπερ π“τωχὸν ἐπερχόμενον. 

Εἰκὸς τὸν κακὸν ἄνδρα κακῶς τὰ δίκαια νομέζειν, 
μηδεμίαν κατόπιν ἀξζόμενον νέμεσιν. . 

δειλῷ γώρ τ᾽ ἀπάλαμνα βροτῷ πάρα πόλλ᾽ ἀνε- 
ΚΨ ΔῊΝ λέσϑαι, 
“τὰρ ποδὸς, ἡγεῖσϑαί ϑ᾽ ὡς καλὰ πάντα τιϑεῖ. 

᾿ στῶν μηδενὶ πιστεύων πόδα τόνδε φιρόβαινε,, 
τς μαήϑ᾽ ὅρκῳ σιίουνος, μήτε συνημοσύνῃ, 

μηδ᾽ εἰ Ζῆν᾽ αὐτὸν σταρέχοι βασιλῆα μέγιστον. 
ἔγγυον ἀϑανάτων, πιστὰ τιϑεῖν ἐθέλων. 

ἐν γάρ τοι πόλει ὧδε καχοψόγῳ ἀνδώνει οὐδέν " 
ὡς δὲ τὸ σῶσαι οἱ πολλοὶ ἀνολβύτεροι.. 
Εν ῸΣ Οὐ Φ , υψο ᾿ Ὁ 

; 574. κατόπιν. Ψ. Ἐτὶεἀοπιῶιη. ἃ. Ρ. 380. 
“75. ἀπάλαμνα τολ]ὲ νοῤίαηὶς αὐ ποία, Ἐκ ορροβίϊο 

πολ λῳ ἀξετιμηνδ ΑἸ οἰσιδῆοαῦς ἱπάδεογα,, ἀρ. ἐς οὐκ 
Λοπεεία, ἐμγρία. ϑοίοθ ΧΙΝ. 1. οὐδ᾽ ἔρδειν ἔϑ᾽ ὁμῶς 
τον ἄπαλαμνα ϑέλει. 1πῖτα ἴῃ Βίδος Ἐχοορριῖὶς 478. με-- 
ϑεῖται δ᾽ ἀπάλαμνα, τὰ νήφουσ᾽ εἴδεται αἰσχρά. Βκυκοκ. 

277. ΝΌΪξο ἅπν μηδενὶ πιστὸς ἐών. Αἰηνὶ ποτὰ 
βον οιδς ἃ δυὰς Γγοχυοπίδίντη, ΔΌΜΟΙ ἀρὰ ὍΝ 
Θσοαντὶε ΡΓῸ πιστεύων, Πάσης; ἀὐᾶπι δἰ δα ποδιϊοποπὶ 5οὴ- 
ἐρητα αϊα5 Ἰοσὶ γοαίγ!. πιστὸς ἐὼν ΠΙΡγαυ  ἐγγογο βογί-- 
ῥῖππι Γαϊδὸς ορίποι, Ῥσὸ δἐὸ «ιοά γτεροβαΐ, πεστεύων, 
Ἀσιῖνα δἰρηϊδπορδιίίουθ πιστὸς τὺ ἡγείμς αἴδοττὶ αἷὲ ἐπ 
ὙΒόβαυτο Η. διερθδηὺβ ἃ Βιιάδο οχ Ρ]αίοπε. Βιυάοστα 
ξοπβαϊογο πὸ νδολῖ: δοὰ αἰνὰ δχοιρ πὶ ποῖ τη 8 
φογίατα ἐπὶ ργοχμία ΒάΡεο. ϑόρβοοϊοβ Οοά. 60]. χοῦι. 

ἡ ἄλλ᾽ σϑ' ὅτῳ σὺ πιοτὸς ὧν ἴδρας τάδε. 
Νέμο ποὺ Υἱοὶ πιστὸς τὸ τὸ σαΐάροτη βοηδὰ 4πὸ αϑιὶ- 
Βοῖαν ἃ Τγαρίοο. μὲς Ἰοσυσ Βάρθογο. Βκυκοκ. 

78. συνη μοσύνῃ. Οοὰᾷ. οὐηπεβ φιλημόσύνῃ. Βκυκοκ. 
ἙΝ μηδ᾽, εἰ Ζην᾽ αὐτὸν παρέχοι --- Ἰ,οοπτα τηδποδίο 
οὔξειριπι δἷς ορὲπάο, Ὑαϊβο μηδ᾽ εἰ Ζῆν᾽ ἐϑέλεε πα- 
ρέχειύ. Ὄκυκοκ. 

΄. 

.." «αὐ κὲ Φι ἃ 
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ΠΑΡΦΙΝΕΣΕΙΣ. 25 

γὺν δὲ τὰ τῶν ἀγαθῶν κακὰ; γίγνεται ἐσϑλὸ 
ΣΟ Κὶς 0) ΠΕΡ Ὁ πἀποῖσιν 

ἀνδρῶν, γίγνονται δ᾽ εὐτραπέλοισι νόμος. 
αἰδὼς μὲν γὰρ ὁλωλεν, ἀναιδείη δὲ, καὶ ὕβρις 

ψικήσασα δίκην, γῆν κατὰ σ“πτἄοων ἔχει. 

Οὐδὲ λέων αἰεὶ κρέα δαίνυται" ἀλλά μιν ἔμπης 
χαὶ κρωφερον σπιεὸ ἐόνϑ', αἱρεῖ ἀμηχανίη. 

Πωτίλῳ ἀνθρώπου σὶγᾷν χαλεπώτατον ἄχϑος.. 
φϑεγγόμενος δ᾽ ἀδαὴς, οἷσι παρῇ, πέλεται. 

ἐχϑαίρουσι δὲ πέντες, ἀναγκαίη δ᾽ ἐπίμιξις 
ἀνδρὸς τοιούτου συμιτοοίῳ τελέϑει. 

“αϑά, ᾿εὐτραπέλοισι, ὐδατιῖς, αἀϊοαοϊδιι8. νόμος, σα ϊοηα, 
αϑιῖα. Οὐ δὲ ἴσιο οπμαγιϑοῦν αἰ ταῖϊίθιισα. ϑὶ5 σϑοῖὸ Τ. 
ἘΆΡογ, ἰοϑίο οἶτιβ ἢ] 1ὰ δὰ (Πα. Η. ἴῃ Θοίαχα 5οά, Νῖα]ε 
ψα]ρο ἐχτραπέλοισι. Βπυκποκ. ἤ 

390. πέλεται. 51. τδρονῖὶ Τ ΌΤΙ ΘΡτ5. ἰη᾿ φαοαατά ΘΧοτη-- 
ἸΑΥῚ : ἰρ86 ἰδηθη οὐ ἀ1 μέλεται, ἀτπιοᾶ οἱ ΑἸά5. εἰ οοἀά. 

ἀπε δὴ Ἰοαπηὶ Ῥίουβοιο βἰηρα!αῦΐ ἱπροηΐϊὸ οἱ ἀοοιγιηδ 
νἶτο, Βαυά βδίηθ. δὔτιδα ν᾽ εθαῖασ πα Ῥοηίατη ὀἶγο, τ]οτι5 
βιιθε886. ὕπουλον. Νίδηϊ οδῖα ἐϑὲ ΠΥΡῚ ρα β., ἀπᾶτη ἴῃ 
νόος, ἀδαὴς. ἀεργνδμθπάοτε ταὶ υἰάθου,  ϑδεγίρβεγαὶ “1 

ΤΒρορπὶβ: : 

φϑεγγόμενος δ᾽ ἀαδὴς οἷσι παρῇ πέλεται. 

ἀαδὴς οἱ εἰρηϊποαίίοπο οἱ ταϊϊοῦθ οΟΙΡΟϑι τ οὩἷ8. Ῥ]α πε, 
ἰάϊρβιπὴ οδὲ, ἀπο πορθὶθ Θ4}}}5 ἀέρ]αϊδαπέ. Αραὰ 116-- 
βὰν λερα Οἰοβδϑ εχϑίαὶ ἀαδὲς, ἀηδές. Θαοὰ πουϊίᾳιατῃ οδὲ 
Τ)ογίουπη; 8086 ἃΡ α Ργναῖνο εἰ ἄδεῖν. ἙΠπάδηη Ῥίδγβομο, 
ἀπο. νἱὰθ Ὑ εν βἰτηι πων Ὁ. 85. πο δἀβοηεῖον., 868: Υ. 
Ῥτὸ ἀναγκαίη τεροπροηὶϊΐ ὠνιηρή. Ἐδὲ απὶτι δδάοια, πὐγὶὰ5-- 
46. ΠΟΙΏΪ8. 5 ηἸΠποαῖο. Οπδοσαπαας οθδοίΐ ραϊτηαΓ, 
ἄσδοσις νἱχ οἴὔαρονε ᾿ἰσοῖ, εα δαὶ τηαχίπιθ ὠνηρώ. ἵπάς΄ 
ϑ8ῖ αυϊά ναϊάθ ἐβὲ ἑπργαΐμπι, ἰὰ τοοῖὲ ὠναγκαῖον ἃρρ6}}-: 
ἐὰν, σαΐὶὰ ἀνάγκην 568 νἱπι αἀΐον!, ἴῃ ἀναγκαίη ἱπιθ βοῦν 
εϑὲ διρηϊποαίίο. Βκύνοκ. ἀναγκαίη ποίαν εἰΐατα ΕἸά -- 
Κα8. δαβρία. ϑρόςίμα. Ρ. ὅ. Ἐνοηῦδ ἂρ. ΡΙαίάτοῃ. Νίον. 
Ὑ. Ν. γΡ. δοο. ϑνγυόν. πᾶν γὼρ ἀναγκαῖον ποᾶγμ᾽ ὦνιη- 
ροῦν ἔφυ, Οἷ, τηΐγα ν. 464. ἷ 

- 



26. ΘΕΟΡΝΙΖΟΣ 

οὐδ᾽ ἐϑέλει φίλος εἶναι, ἐπὴν κακὸν ἀνδρὶ γένηται, 
- οὐδ᾿ ἣν. ἐκ γαστρὸς, Ἡύρνε, μιᾶς γεγόνῃ. 

305. Πικρὸς καὶ γλυκὺς ἴσϑι, καὶ ὠργαλέος, καὶ ἀσπιηνὴς 

ὅ0ο 

λἄτρισι καὶ διὲιωσὶ, γείτοσί τ΄ ἀγχιϑύροις. 

Οὐ χρὴ κιγκλίζειν ἀγαϑὸν βίον, ἀλλ ἀτρεμίξειν, 
τὸν δὲ κακὸν κινεῖν, ἔς τ᾽ ἀν ἐς ὀρϑὰ λάβης. 

Οἱ κακοὶ οὐ τιώντως κακοὶ ἐκ γαστρὸς γεγόνασιν, 
ἀλλ ἄνδρεσσι κακοῖς συνϑέμενοι φιλίην" 

ἔργα τε δείλ᾽ ἔμαϑον, καὶ ἔπη δύσφημα καὶ ὕβριν, 
ἐλπόμενοι κείνους σιώντα λέγειν ἔτυμα. 

Ἐν μὲν συσσίτοισιν ἐνὴρ πεπνυμένος, ἔσϑιε." 
πάντα δέ μιν λήϑειν ὡς ἀπεόντα δόκει. 

ἡ εἶδε φέρειν τὰ γελοῖα" ϑύρῃηφει δὲ καρτερὸς εἴης, 
γιγνώσκων. ὀργὴν, ἣν τεν᾿ ἄκαορος, ἔχει. 

Ἐν μὲν μαι ομένοις μάλα μαίνομιαι" ἐν δὲ δικαίοις 
σιώντων ἀν ϑρώπων εἰμιὶ δικαιότατος. 

Ἡύρν᾽, ἀγαϑὸς μὲν ἀνὴρ γνώμην ἔχει ἔμπεδον αἰεί" 
οφολμᾷ δ᾽ ἔν τ᾿ ἀγαϑοῖς κείμενος, ἔν τε κακοῖς, 

εἰ δὲ ϑεὸς κακῷ ἀνδρὶ βίον καὶ τελοῦτον ὁπάσσει, 
ἀφραίνων κακίην οὐ δύναται κατέχειν. 

βοή, γεγόνῃ. δὶς γῇ ρυοῖντ 4 δ μίαχθοβ ἰεβοαν, ΑἸάτι8 
.« εἰ οοδι. γεγόνεε. Βκυδυκὶ 

805. εἶδε, ἔσϑε, δοῖαα. ϑδῖς Ῥόηε Ταυγπονη. Ἑδῖδε- 
ταὶ ΑἸάιι5. εἰ δὲ --- (οἀϊού5 αἴτὶ εἰς δὲ φέρει, ΑἸ εἷς δὲ 
φέροι. Ἴπ ῥγαῦς, ὑογδα μεν, αὐζὸν, δἰδοϊοαϊ τὸν πέεπν- 
μένον ἄνδρα. Βκυκοκ. "εἶδα" Ρτὸ ἔσϑε Ῥαγβαγιχη ε8ι. Ναὰν- 
ἀπληι ποῖ δἰρηίῆοαι ψίΐ. 
., ὅοϑι. Ῥοβὶ πὸ νούϑαμλ Ἰορί ωσ' ἴῃ ἱτη ρ Γοβδὶβ βεηϊοπ 

ἀπόθιιβ - ἀἰδιϊο δ σοπδίαιιδ, 4υοτγια δἰπὸ οοοίγον ογία 
δοΐοι δυοίου εοἰ. δὶ ἰηΐεν οἱὰϑ ἔῶν, ρυήίον 

ἈΥΝΟΚ, 
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Μήπον᾽ ἐπὲ σμικρᾷ προφάσει φίλον ἄνδρ᾽ ἀπο- 

ἘΣ 80 λέσσης » 

᾿ φειϑόμενος χαλεπῇ, Ἐύρνς, διαβολίῃ. 
ι5. εἴ τις ἀμαρτωλῇοι φίλων ἐπεὶ παντὶ χολῷτο, 

}0 

) ὃ 

οὔ ποτ᾽ ἄν ἀλλήλοις ἄρϑμιοι οὐδὲ φίλοι 
εἶεν. ἑμαρτωλαὶ γὰρ ἐν ἀνϑρώφοισιν ἕπονται 

ϑνητοῖς, Πύρνε" ϑεοὶ δ᾽ οὐκ ἐϑέλουσε φέρειν, 

αὶ βραδὺς εὔβουλος εἷλεν ταχὺν ἄνδρα διώκων, 
͵ . ι 7 7 ἣν , ᾽ ψοος 

Πσρνε, σὺν εὐϑείη ϑεὼν δίκη αϑανάτων. 

Ἡουχὸς, ὥσπερ ἐγὼ, μέσσην ὁδὸν ἔρχεο ποσσὶ δίοδαωτ 6 ὁ 
μηδ᾽ ἑτέροισι διδοὺς, Πύρνε, τὸ τῶν ἑτέρων. 

Μήποτε φεύγοντ ἄνδρα ἐπ᾽ ἐλπίδι, Ηύρνε, 
᾿ φιλήσης. 

οὐδὲ γὰρ οἴκαδε βὰς, γίγνεται ὠὐτὸς ἔτι. 

Μηδὲν ἄγαν σπεύδειν. πάντων μέσ᾽ ἄριστα. καὶ 
οὕτως, 

Ἡύρν᾽, ἕξεις ἀρετὴν, ἥν τε λαβεῖν χαλεπόν. 

Ζεύς μοι τῶν τε φίλων δοίη τίσιν, οἵ με φιλεῦσι, 
᾿φῶν τ᾽ ἐχϑρῶν μεῖζον, ύρνε, δυνησόμενον. 

517. ἕπονται. ϑουθοηάιμα : ὡμαρτωλαὴ γὰρ ἐν ὧν- 
ϑρώποισν πέλονται. Ἀνηνκενιύδ δὰ ΒΜ], ζω ῥ..λ15. 
ἃ. ἊΒῚ ἂς βοπίοηϊία, ἀθοβ οπιηΐα ροβ86 καὶ οὐδὲν ὧμαρ- 
τάνειν. 

519. βραδὺς εὔβουλος. δὶ. ΑἸΔπ5 οἱ οοἀά. {{Ππ|π|ὲ ἐπ᾿ 
εὔβουλος φγοάαοιίαν νἱ σαόδαραθ, αὖ ἐδ άθιη 5.114 θὰ ἀρυὰ 
Ἡοιπούιχ οθηϊθϑ: ΝΙΒΙ] οὐαὶ οαῦδαο, ον Τα θυ 66 6- 
Γοὶ εὐβούλως. Βκυνοκ. Οομπῇ, Ἐνιεάοιηδημ. ἀς τηρά. 5}}]}. 
Ῥοηΐατϊη. ρου. Ρ. 280 εἰ ὅ57. 

554. ὗὐτός. ϑὶς 8ογ θ᾽ ορούξαϊ. Ψαϊδο, δο]οτηηὶ 11- 
Βγαυίογατη ουγοσο, αὐτὸς. Νοπ ἀπιρίϊιια 65ὲ Ἰάδιπ,, ὁ αὐ-- 
τύς. Βκπυκποκ. ; 

527. τῶν φίλων, οἵ μὲ φιλεῦσι, Ῥ]οομάβτηΐ Θχθιηρ χη, 
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28 ὉΒΟΥ͂'Ν ΙΖῸΣ ἡ 

χ᾽ οὕτως ἂν ϑοκέσιμει μιετ᾽ ̓ ἀνϑρύτιοις ϑεὸς εἴναι, 
ἣν ἀποτισώμενον μοῖρα κίχῃ ϑανάτου. 

ἀλλὰ, Ζεῦ, τέλεσόν μοι, Θλύμπεε, καίριον εὐχὴν. 
δὸς δ᾽ ἐμοὶ ἀνεὶ κακῶν καί τι πιαϑεῖν ἀγαϑόν. 

τεϑναίην δ᾽, εἰ μή τι κακῶν ἄμπαυμα “μεριμνῶν 
εὐροίμην, δοίης τ΄ ὠντ᾽ ἀνιῶν ἀνίας. 

αἶσα γὰρ οὕτως ἐστί". τίσις δ᾽ οὐ φαίνεται ἡμῖν 

ἀνδρῶν, οἱ τὠμὼ χρήματ᾽ ἔχουσι, βίη 
Ὁ, ἄντες " ἐγὼ δὲ κύων ἐπέρησα χαράδρην, 

ἡ χειμάῤῥῳ σοταμῷ τιώντ᾽ ὠποσεισώμενοξ. 
τῶν εἴη μέλαν. αἷμα, σιεεῖν, ἐπεί τ᾽ ἐσδλὸς ἄροιτο 

δαίμων, ὃς κατ᾽ ἐμὸν, γοῦν τελέσειε τάδε. 

«Ἅ( δειλὴ πενίη, «ἰ μένεις σιρολεσεοῦσα σ«ταρ᾿ ἄλλον 
ἄνδρ᾽ ἰέναι: τί δὲ δή μ᾽ οὐκ ἐϑέλοντα φιλεῖς ; 

ἀλλ᾽ ἴϑε, καὶ δόμον ἄλλον ἐποίχεο, μηδὲ μεϑ᾽ ἡμῶν 
᾿ ἀϊεὶ δυστήνου τοῦδὲ βίου μέφεχε:" ᾿ 

Τόλμα, Ηύρνε, κακοῖσιν, ἐστεὶ κασϑλοῖσιν ᾿ς, 
- εὖτέ σε, μὲ τούτων μοῖρ᾽ ἀπέβσλλεν ἔχειν. 

αια!ία οομβοβδὶ ἴῃ Τη δῖος δὰ Οὐ 5δοδο οΝΝονον Τδιοῆ- 
εἰ χίϑδτι Ρ. 176. 
οὐϑ58, δυγησύμενον. Νον ταΐπὶ σοι ἀδ΄ τσαϊΐος ἀυὰ 

οοπδίγηΐ ἀοδοαϊ δὸς Ῥονεεϊρίατα. ἔμεογρθοῖοβ συ αι ἶγὸ 
νἱἀοπίησ νου θυπὶ 50 5ιδηϊίνατι, σοὶ ναΐάο ἀυγιτῃ οι. 
Οὐοτυεριεία πη δα οδόγου. Θυντίκοναὶ νὶν οσέης ἐῶ τᾶτ-- 
εἰπο πθεὶ ἀποπη ΒᾶΡοο, δυνησέμεναι. δὲ ά δυνηήσοεν ἔονττηα 
ποιίνα πο ὁδὲ ἴῃ δὰ, Βπυνσκ. Εονγίδϑβδ δου θοπάτπι 
δυνησομένῳ. ϑὶο ϑοίη! τίσιν εἰϊαπὶ αὐ τῶν ἐχθρῶν τες 
{εγοιον. πρδνν ῳ ἣτ Βὰὼ 

3.0. μετ᾿ ἃ ποῖς, ΠΣ πργεδα. ῖΙ. σα" οἵα. 
Ἰησαᾶο δυδδο ναϊραϊση μότ᾽ εὐνθρώπων, 4ὐσὲ ὁδί ἰδ 
«οὐά. οὐππΐθι5. Βπυνεοκ. 

5ὅ5ι. Ζεῖ. δίς ὑπὰ5 οοἄ, Ἴ το Δ Ϊ οὐχ ΑἸάο εἰ Ταν- 
πόνο Ζεύς. Βκυκεμ) 

ὅδ4, δοίης. δὶς γτδοῖρ ΤΉ ΓΒ. Τεει. εοὐὰ. αὗται 
ΑἸάο, δοίη. ὕδυο, δοίην. βκυκοκ. 

δέ. »«( δειλὴ -- δίς ὅυμο «οὰὰᾶι οἰὲ ὦ. 'Βκνκεκ. 
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εἷς δέ στερ ἐξ ἀγαθῶν. ἔλαβες. κακὸν, ὡς δὲ καὶ 
ΕΝ αὖτις. 

» - ὦ ΕῚ Ι͂ 

ἐκδύῦγαι “πειρῶ, ϑεοῖσιν ἐπευχόμενος. ᾿ 

Μηδὲ λίην ἐσείφαινε" κακὸν δέ τι, Πύρν᾽, ἐσειραίνων 
δὸ  Σ;ᾷ“«παύρους χηδεμόνας σῆς κακότητος ἔχεις. " 

ἀνδρός τοι κραδίη μινύϑει μέγα σῆμα πτωϑόντος, 
ἥ Εὐρν᾽ " ἀποτινυμέγου δ᾽ αὔξεται ἐξοπίσω. 

Εὖ κώτιλλε τὸν ἐχϑρόν" ὅταν δ᾽ ὑποχείριος ἔλϑη), 
αῖσαί γεν, πρόφασιν μηδεμίαν θέμενος. 

δδ 1σχε- νόον " γλώσση δὲ τὸ μείλιχον αἰὲν ἐνιέσϑω " 
δειλῶν τοι τελέϑει ὀξυτέρη πραδίη. 

Οὐδένα, Μύρν᾽, αὐγαὶ φαεσιμβρότον. ἠελίοιο. 
κ΄ ἄνδρ᾽ ἐφορῶσ᾽, ὁ μὴ μῶμος. ἐπικρέματαιε. 

᾿ς ἀοτῶν δ᾽ οὐ δύναμαι γνῶναι νόον, ὅντιν᾽ ἔχουσιν" 
60 οὔτε γὰρ εὖ ἔρδων ἀνδάώγνω, οὔτε κακῶς. 

μωμεῦνται δ᾽ ἐμὲ πολλοὶ ὁμῶς κακοὶ ἠδὲ καὶ ἐσϑλοί" 
μεμεῖσϑαι δ᾽ οὐδεὶς τῶν: ἀσόφων δύναται. 

Ψ΄. 540. ἐπιφαίνων. τος, ἰΐὰ Παρίαηίοε βοπίοηϊία, τορο- 
τς 5ὶ. Ῥογρεγαιὰ ἴῃ ἰθνὶ8. ἐπεφαΐένειν. Βκυποκο 
ῳ 54. ἀἐποτενιμένου.υ Ῥογρογαῖα. νὐ]ροὸ. ὠποτεννυμένου. 
 αένω πὰ Ἦπρια ἴοπίοα ρυπαν ρῥτοάιο, αυδὲ -Αἰἰοὶβ 

Ὀχονὶβ δοί. Βαυνοκ.  ς. ἐμ 
555. ἑπέοϑῶ. ϑ8ῖς αυϊάομα. τὶ. τππϑηϊπιὶ σοπβθηϑι: 

δ τηοηᾶοϑο, εἰ ἤν. ϑουθοηπτα ἐπέστω. Βκυνοκ. 
᾿ς 356. ὀξυτέρη κραδίη. ἴχνενδο οτάϊπο οὐ ἰαθοἴασίαίοι χη 6-- 
ἀτὸ ΑἸάπ5, γραδίη ὀξυτέρη, αυοα εἰΐατ ἴῃ ἀποθά5. οϑὲ 
᾿δοάά. ΑἸ οὐχ. ΤΣ ΡΟ, καρδίη. ὀξυτέρη. Βπυποκ.. Υ, 
Ἐγιοάδοιπδηη. ἄς, τηεα, 501}. Ῥοπίδτη. δ. Ὁ. 289...290. 

357. Παΐι5. βεπιθηϊίας ῥσίμηττα ἀϊθιϊοῆοι ὩΘῺ ᾿δρὶ αν 
ἢος ἴοοο ἰπ νυϊραῖβ ΡΥ δ, δὶ οχϑίαὶ ἰηΐεν υουϑυϑ δά- 
ἀἰιο5. πὶ οχίσα ππτηογάτη. δαπὶ, ϑεοαπάπτη. αἰδίϊοο αι 
οἰϊατὰ. οοποϊμηἶι8 ἰδὲ Ἰοραν ἀθᾶτη ἰηΐοῦ πππηογδίοϑ. 

. κυνοκ. 
Ν 
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“Μή μ᾽ ἀέκοντα βίῃ κενεῶν ὑπ ἅμαξαν ἔλαυνε, 
εἰς φιλότητα λίην, Πύρνε, σιροσελκόμενος. 

566 Ζεῦ φίλε, ϑαυμάζω δε. σὺ γὰρ πάντεσσιν ἀνάσσεις, 
τιμὴν αὐτὸς ἔχων καὶ μεγάλην δύναμιν. 

ἀνθρώπων δ᾽ εὖ οἴσϑα νόον καὶ ϑυμὸν ἑκάστου" 
σὸν δὲ κράτος σιώντων ἔσϑ᾽ ὕπεάτον, βασιλεῦ... 

πῶς δὴ σεῦ, Προνίδη, τολμᾷ νύος ὥνδρὰς ἀλιεροὺς 
5700 ἐν ταυτῇ μοίρη τόν τε δίκαιον ἔχειν, 

ἤν τ΄ ἐπὶ σωφροσύνην τρεφϑῆ νόος, ἤν τὸ σιρὸς 
Ἢ Ν εὐρρογῷ ἐρκῦκῳ, ὕβρον. 

ἀνθρώπων ἀδίκοις ἔργμασι πειϑομένων: 
οὐδὲ τι κεκριμένον πιρὸς δαίμονός ἐστε βροτοῖσιν, 
τς οὐδ᾽ ὁδὸς, ἣν τις ἰὼν ἀϑανάτοισιν ἄδοι. 

5γ5 ἔμπης δ᾽ ὄλβον ἔχουσιν ἀπήμονα" τοὶ δ᾽ ἀπὸ δειλῶν 
ἔργων ἴσχονται ϑυμὸν, ὅμως πενίῆς ΟΘ΄ 

μητέρ᾽ ἀμηχανίην ἔλαβον, τὰ δίκαια φιλεῦντες, 
ἥ τ΄ ἀνδρῶν προάγει ϑυμὸν ἐς ἀμπλακίην, 

, ἀκ ὁ" 

565. ὑπ᾿ ἄμαξαν. δὶς ΑἸδὰ5 εἰ εοὐᾷ. Τυπδδὺ5 εαΐ-- 
ἀϊι ὑφ᾽ ἅμαξαν. Νοὴ ἰϊατ ἱπίογει. ϑοὰ [οηΐϊςο βογί- 

τὶ Ὑδμεορβηΐβ᾽ δίψα μος ὁ ἀϊα!οοίο, ἰατηεῖδὶ ἀρνὶ Ηε- 
τοἀοιαη νοσθπὶ δῆς ἀδρογαίδηι νλάογο τηοπιὶΐ. Βακυκοκ. 

509. πῶς δὴ σεῦ. δὶς ΤΥ. οοὐ.. Μοπάδ. ΑἸάϊιδε 
οἀϊιϊοιι 8 πῶς δὲ σεῦ σονγοχὶϊ ποβοίο (μαΐ8 σπτῶς δὲ σέο. 

Βκυκεκ. 
370. μοίφῃ. ψυϊρο μοίρᾳ. Ἰοπίοαπη ἔογτωδιὴ ρεδοβίδηϊ 

{γ685 οοὐά. ὐμεν Ἂ τ, ᾿ 
57ι. τρεφϑῆ. οοὐὐα ἰπ ᾿ἰθεὶ5 τᾶ τ ἢ; 

ἱπέὸ " ἴδον ϑα Βο λα : νόγίαξ δα ΐμι : μεν Ἐπ, έν κῷ 
οἰδίμν σιθπδ. Αἰἴχαι σγᾶθσο πορ ἀϊοίίατς τέρπεσθα, ἐπί τι, 
βοὰ ἐπὶ τινί. τα υϊζοαινο πΐπυ8 τέρπεσθαν κυ ὕβρεν. δε 
δγδοουτῃ οδὲ τρέπεσθαι ἐπὶ τε εἰ πρός τε. δὶς ἴῃ Ηοιπε- 
τίοο Ερίξυ. εἰς κάμενον" ; 

, ἢν δ᾽ ἐπ᾿ ἀναιδείην τρεφϑέντες ψευδν ἄρησϑε. 
Βκύκοκ. 

58γά. ἥν τις ἰών. Ῥεγρογατά ἐπὶ ἰργὶβ ἥν τεν᾽ ἰών, 
, Βκυνοκ. 

570. ᾿εβεπάσμη οπιηΐπο: ὅμως πενίην μητέρ᾽ ἀμηχα- 
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᾿βλάπεουο᾽ ἐν. ἌΜΥΝΝ φρένας πρατερῆς ἼΩΝ 

Ἢ» ἡδὰν" ἀνάγκης" 

180. “τολμᾷ δ᾽ οὐκ ἐϑέλων αἴσχεα στολλοὶ φέρειν, 

χρημοσύνῃ εἴκων , ἢ δὴ κακὰ πολλὰ διδάοκει, 

ψεύδεά τ, ἐξαπάτας τ᾽, οὐλομένας τ᾽ ἔριδας, 

ἄνδρα καὶ οὐκ ἐθέλοντα" κακὸν δέ οἱ οὐδὲν ἔοικεν" 

ἡ γὰρ καὶ χαλεσοὴν φίκτϑι ἀμηχωνίην. 

ἐν πενίῃ δ᾽ ὅ τε δειλὸς ἀνὴρ, ὁ τε πολλὸν ἀμείνων; 

φαίνεται, εὖν, ἂν δὴ χφημοσύνη κατέχῃ. 

τοῦ μὲν γάρ τ᾽ ἄδικα φρονέει νόος, οὔτε στερ αἰεὶ 

ἐἰϑεῖω γνώμη στήϑεσιν ἐμπέφυε; 

τοῦ δ᾽ αὖ οὔτε κακοῖς ἕπεται νόος, οὔτ᾽ ἀγαϑοῖσι. 

φὸν δ᾽ ἀγωθὸν τολμᾷν χρὴ τά τε, καὶ τὰ 
φέρειν. 

ἡ 

00 

«ἰδεῖσϑαί τὲ λῶς φεύγειν τ᾽ ὀλεσήνορας ὄρπους 

ἐνερέτιου, ἀϑανάτων μῆνιν ἀλευόμενος. ὶ 

Μηδὲν ἄγαν σπεύδειν" καιρὸς δ᾽ ἐσεὶ στᾶσιν ὥριστος 

ἔργμασιν ἀνθρώπων". πολλάκε δ᾽ εἰς ἀρετὴν 

νέης ἔλαβόν. Οοπδοηιαπι ΠἰΡτὶ οπλθθ. ἰῃ σενήηθ. δε 

. πολ νὰ Βαθδωὶ εἰΐατι ἀμηχανίης. ϑεηίοπίατη. ΟΟΥΓΌΡΙΣ 

Ῥνανογάτι βίιυ ρου οὔὐϑι15. ϑιιϑπθ ἀεαπε Βαθοπίπιια. ΝΊοχ 

86 ααίν (6 ΡῬατιρογτίαῖς ν. 584, ἡ γεὶρ καὶ χαλεπὴν τίπτε 

ἀνα νμηρρ μὰ Βκυνοκ. 

5806. εὖτ᾽ ἂν δή. 8. εοἂά. ἴπ ἔτιργοββὶβ. ἔστ᾽ ἂν δή. 
Βευκοκ. 

. 588. ἐμηέφυε. Μομάοδβε Ἰἰδτὶ ἐμπεφύῃ. Βαυκοῖς 
800. ᾿οχππιᾶ Ῥοϑὲ. τὲ ἀφομάππι. Οτάο νερρόγυτα: 

10 τολμᾷν φέρειν τά τὸ καὶ τά. Ἰηΐνα ν' 4587, 54. ἐπε- 
ἄν. χρὴ δῶρ ἀϑανάτων, οἵω διδοῦσιν, ἔχειν. 

5 ἃ. ΤΑΡτὶ οἴηποβ ἔντρεπε δ᾽ ἀϑανάτων. Αἀνενϑαῖϊνα 
Ρατείσα!α ἱπορίθ᾽ ἰμβογίδ.  Θογ οι άπινη οὐαὶ, οἱ δοίη, 
ἐντρέπου ἀϑανάτων. νεὶ ἐντρέπε᾽ ἀϑανάτων, ΡῬτο ἐντρέπεο. 
Ἐδίχαθ ἕο ἃ οὐᾷά, Βογίρίιγα χαΐμτ8 Τοιποίτιχη, Ῥγοίηδε 
ψδΡ β ταὶ ἑὰ8. Αοἰΐνιχω ἐνερέπω Βῖς Ἰοοαπι ὩΟῺ Ἰαροι. 

Βκυνοκ. 



32 ΘΕΟΓΝΙ“ΟΣ 

506 σπεύδει ἀνὴρ κέρδος διζήμενος, ὅν τινὰ δαίμων. 
σιρόφρων εἰς μεγάλην ἀμσιλακίην «ιὠράγει, 

καί οἱ ἔϑηκε δοκεῖν ἃ μὲν ἦ κακὰ, ταῦτ᾽ ἀγάϑ᾽ 
, εἶναι 

εὐμαρέως" ἃ δ᾽ ὧν ἢ χρήσιμα, ταῦτα κακά. 

Φίλτατος ὧν ἥμαρτες" ἐγὼ δὲ τοι αἴτιος οὐδέν. 
άρο ἀλλ᾽ αὐτὸς γνώμης οὐκ ἀγαϑῆς ἔευχες. 

Οὐδένα ϑησαυρὸν καταϑήσεις παισὶν ἀμείνω 
᾿ αἰδοῦς, ἡ τ΄ ἀγαϑοῖς ἀνδρώσε, Ηύρν᾽, ἕπεται. 

“Μηδενὸς ἀνθρώπων κακίων δόκει εἶναι ἐναῖρος, 
ᾧ γνώμη ϑ᾽ ἕπεται, Ἠύρνε, καὶ ᾧ δύναμις. 

4ἀρ5 Πίνων δ᾽ οὐχ οὕτως ϑωρήξομιαι, οὐδ᾽ ἐμὲ οἶνος 
ἐξάγει, ὡστ᾽ εἰπεῖν δεινὸν ἔπος περὲ σοῦ. 

Οὐδέν ὁμοῖον ἐμοὶ δύναμαι διζήμενος εὑρεῖν 
σιστὸν ἑταῖρον, ὅτῳ μή τις ἔνεστε δόλος. 

ἄοι, Ηΐο ἴῃ ἱπιργοββδὶβ Ἰερίσ : οὐδένα ϑησαυρὸν ἊΨ 
σὶν καταϑήση ἀμείνω. ἘΒοΓαντίάαο, ἑάοιῃ ν187. 
πδὶ καταϑήσεεν παισὶν ἄμεινον. Αρυὰ φι δου Ιου ες 
ἀϊνονβα ἰοειίο. Ἐκ ἰθσιας ἱπόοϊο οὔπὶ ἔνδον ορογίει 
καταϑήσεαι: οὐχ σταισὶν νοτῸ, καταϑησεις. Βκυκοκ. 

ἀοϑ. κακίων. δῖ. ΑἸάωβ εὲ οοἀδὰά. οπὸ 8δηβι: 77ο- 
γΐπθ το, φιὶ ψοῖϊ μοσοίίφιιο ξασοτο δδπδ, Ρείου ἀπείσων 

οψάεαγὶδ. Τυγ θαβ, ποδεῖο ἀπάδ. ἀοὐὶὶ κακίας : ἰδινα αν 
δὶ αἀἰχίββοι Τβοορσοὶθ, γνώμην ἕπεσθαι τῷ κακῷ. Βκυκοκ. 

άρδ. ϑωρηξομαι. δῖ. πὰ οὐ. γοοῖθ, οὐ Ταγπεριδ. 
'ΤΡοβ. αἰϊὶ εἰ ΑἸάω8. ϑωρύξομιαι. ἘΠ ναγὶ ἰδ Ἰεοξουΐθυ5. ἃ 
Ῥώγηεθο φο]] οι ἰ8. τδουρίυμι ἴῃ τοοοπείογίθι5. δα διι. ϑωὼ- 

᾿σσομαί. Βπκύκοκ. -α οὐδ᾽ ἐμὲ οἶνος. Οομῖ, Ενιεδοπιδημ. 
6 τηρὰ, 50}}. μεμίϑιη. 51. Ρ. 380. 
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ἐς βάσανον δ' ἐλϑὼν σεαρατρίβομαι; ὥστε μολίβδῳ. ὁ. 

. χρυσός" ὑσπερτερίη δ᾽ ἄμμιν ἔνεσνε νόῳ. 

Πολλά μὲ καὶ συνιέντα παρέρχεται" ἀλλ᾽ ὑπὸ 

ἘΑΤΤΤῚ γὴὴ . ἀνάγκης 
σιγῶ, γιγνώσκων ἡμετέρην. δύναμιν. 

Πολλοῖς ἀνθρώποις γλώσσῃ ϑύραι οὐκ ἐπίκεινταν 

ἀρμόδιαι, καί σφιν πόλλ᾽ ἀμέλητα μέλει. 

άρ9:». τρίβομαι. Ἐάφην, χηθᾶο. ΤΒοορΐδ ἱπῆρα ν. 
5858. οἱ Ἡδτοάοίυβ ὙΠ. ς. το. ἰοδςο ἃ Δοεὶ 551 π|18. οἰΐδτη 
μιότηϊηῖθιθ. βδδρδνατη Τα ΕἸ] θοῖο ' ἄε᾿ ξαϊα8᾽ νΕΡῸ 86 Ώϑιι εἴ 
δοπαϊηᾶ βοτριατᾶ, ᾧπᾶθ Ῥᾶθης οοδοία ἔς οεἀόνε 6]08-- 
βειηαὶΐ, δηΐθ ΟΠ ἰυγ᾽68 δορὶ ἀῆπο5 οὔσῃ ἀοο ὁδί πγο ταὶ μὶ-- 
4.8 δπιὶοἰβδίπιο νἶγο, θθαν θὲ δοδυϊχίο, 40 1:6 ει ροΡῈ 
ἴὰ 60 ογαΐ, αὶ βλρεῦρια Βανοάο!δα. ορπιναρο κι {ΠΠπ δ γὰ-- 

Ὁ Σς αἄδο πα τηϑιΠαγρὰ8 Ῥατγιβιῆυβ, αἼΠΠ1ὲὶ - ἴνδὰ-- 
τοοπὲ; νεγ βϑίτηα οοτατηθπ ηἶσαν ἡ σατῃ Βδϑὶϊο:: ᾿ς, Θαδηΐ δὰ. 

Ῥ85ϑᾶ5ε ΦΉῤνοδοϊο, οὰ 11 εδι ἀϊξ φωθ  οτι ἀϊδέϊπριεοϊέ Ῥοτ 
ἰῶτα ἴε ἡγοϊξαηξ σοπῖτὸ (᾽ αμέτδ' ΟΥ̓, 11 τὰς ει 818 41πῈ 
6 παρ σέαρατρέψωμεν ἀοῖ! ὀΐγε᾽ σοπβοῦνθ; ταδὶϑ πιὸ 16. 

τηοὶ οοπέγέ ἀοὶϊ ὀἰτε ἐμαηρό ἐἢ τοὶ ἃ οὐδέ. ΑἸοτβ 1Ὲ 
Ῥαβϑαρε ἀενίεπὶ οἷαῖγ, εἴ τὸ ϑίρροϑε ὅς Ῥερ]οΣ αι 
ΠΟΥΡΒ8. ἀπ, Ῥτορτα ἃ τοοονοῖν ἰὼ ἰγᾶθθ Ὧ68 τπέϊαυχος Οδ-: 
οογναξίοπϑ δὲν οεἴΐθ φωθοίϊοπ: ῬΘιοέ -- ογυ αἰἰδέϊ θῇ ραν 2᾽6-- 
ἀοταΐ βαϊΠαρο 65 πιέξαμα ἢ ἐγαάιϊξες 46 Ῥαϊεπιαπᾶ᾽ ἄς ΜΠ. 
Βοοίίίρον ρατ ΤῚῸ 2. Βαϑί. Ῥ- 7. ΑἸϊπὰ δᾶ ἐπ τὲ τρέ-ὶ 
βειν, αἰϊαὰ παρατρίβειν. ὃ χρυσὸς τρίβεται ἔδνον (πέτα 
ν. 4ἀ4.): 8ε8 Ἰάεπι παρατρέβεταν 411} τηεία!ϊο ἐν βωσάκῳ, 
5. Ὁ Βῆο᾽ Ῥοδίος ἐλθὼν ἐς βάσανον. υἀδδίρονε 
οὐάχο, ἰδεῖ οτηῃεβθ: ὑπερτερέης δ᾽ ἄμμεν ἔνεσξε νύος, 

οὐ. Ἰαϊμθ, δἷς. τεθάϊϊαν::, ργάθοἑαπέϊο ΨΕΤΟ. χιοδὶβ ἐπαϑέ. 
χιόη5. Βεπδ 81} ἰαίογρυοῖ !! Βοηυβ. 1116 Βοῖπο ὑπερτερίης. 
δοοορί886 νἱἀοίιτν ρῖο ποταὶπδ δἀϊεοιϊνο. Αἰαὰϊ 50 8ιδν-- 
εἰναην ὁδὲ ὑπερτερίη. εδγοβιίηθ: ὑπερτερέῃσι; νεωτερε- 
σμοῖς,, ὑπερηφανέαις. Ἐΐδτιο εἰρη ϊδοαϊϊοποια βεάθηβ, [8-: 
οἰ πιο. 4118. ̓ «ἀπαχατα 1ἰϊοτάσθτη τυ αίίομο ϑυᾶθοα ΕἸΠΈ η-- 
ἀαθίξ. τοροηεμάο: ὑπερτερίης δ' ἄμμιν ἄπευτε νόος: νεὶ 
ἸΠνουίπβ, οὑπερτερίης δ᾽ οὐδὲν ἔνεστι νόῳ: νεῖ ὑπερτερίη δ᾽ 
οὔ: τιρ' ἔνεστο' νόῳ. 564. βαθπίαπινο ὑπερτερίη ἱππαῖα εϑὲ 
εἰλατη ργασδέαπίίαδ' ἰδ τϊδποαϊϊο,, ουἱ, 5ἱ 4π|8. ἐᾶτῃ τεἰϊμολα 
νοὶ, σέδοοα ἀσοοιήτηοάδθίς, πο ἰϑοῦτι ἰεθόδέο : ὑπερτε- 
οἰη δ᾽ ἄμμιν ἔνεστι νόῳ. Βπκύυκποκ, “, 

ἀιά, πόλλ᾽ ἀμέλητα μέλει, Αρυὰ 510 αοιπν χα! ίιβ 
τ Ο 
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415 πολλάκε γὰρ τὸ κακὸν κατακείμενον ἔνδον, 

ά2ο0 

τἀ 

ἰδ υ ράῥε εν ο ἄμεινον" 
 ἐσϑλὸν δ᾽ ἐξελϑὸν, λώϊον ἢ τὸ κακόν. 

“ρχὴν μὲν μὴ φῦναι ἐσιχϑονίοισιν ἄριστον, 
μηδ᾽ ἐσιδεῖν αὐγὰς ὀξίος ἠελίου. Ὁ 

φύντα δ᾽, ὅπως ὠκιστα σιὐλας 4ἴδαο στερῆσαι, 
καὶ κεῖσϑαι τιολληὴν. γαῖαν ἐφεσσώμενον. 

Φύσαι καὶ ϑρέψαι ῥᾷον βροτὸν, ἢ φρένας ἐσϑλὰς 
ἐνθέμεν. οὐδείς πω τοῦτό γ᾽ ἐπεφράσατο, 

ὅστις σώφρον ἔϑηκε τὸν ἄφρονα, καὶ κακὸν ἐσϑλόν. 
εἰ δ᾽ “σκληπιώδαις τοῦτό γ᾽ ἔδωκε ϑεὸς, 

ἰᾶσϑαι κακότητα καὶ ἀτηρὰς φρένας ἀνδρῶν, 
σ«τολλοὺς ὧν μισϑοὺς καὶ μεγάλους ἔφερον. 

εἰ δ᾽ ἦν ποιητόν «ε καὶ ἔνϑετον ὠνδρὶ νόημα, 
οὔ ποτ᾽ ὧν ἐξ ἀγαϑοῦ πατρὸς ἔγεντο κακὸς, 

“απειϑόμενος μύϑοισι σαόφροσιν. ἀλλὰ διδάσκων 
οὔ ποτε ποιήσεις τὸν κακὸν ἄνδρ᾽ ἀγαϑόν, 

πόλλ ἀλάλητα πέλει. Τιοῦρο εἰίατω ὡριιὰ δπὶ ἀἰνογβα εϑὲ 
56 αυθλ5. ἰδεῖς δὶ Ἰδοιϊο, φαδτ γεοορίδε ἴθ ΤἈδοροΐάε πο 
Ῥγδοίοσο. Βαυποκ. 

ἦγ7. ἀρχήν. δὶς ϑιοναευϊθ,η Τπεοξηίάε δαϊετ πάν- 
Των." Βκυπκοκ. 

ἦλο. πολλὴν γαῖαν ἐφεσσώμενον. ὙΥἱὰς Ηφταδιογ υβίατω, 
αὐ Ηερνεμὶὶ σοβδαῖη ἐπεέσσασϑαι γῆν, ταφῆναι. εἰ Νὰ}- 
«Κοπανίυσ δὰ Ἡογοδοίωχῃ ρ. 60. 15. αυΐβο, πολλὴν γῆν 
ἐπαμησάμενον. Βκυποκ. 

ῴπε. τοῦτό γ᾽ ἔδωκε. δὶ ΤΥ. οοἀά. [Τηρταίοτα δίδ- 
ἴθ τὰ οἰδεῖ οὐ ϊβδοίο ραγουϊας ἴθ ἰπηργοβδίβ, Βκυποκ. 
ΑἸάνι5 εὐϊάεταϊ, τοῦτο ἘΦΖΏΚΕ. Ἰιερεπάσπη ἐγοϊ, δίεηξ 
ὁχ Μϑ5. εὐϊάϊι Βευηεϊκιο 5, απεϊογίαἴο Ρ] αἰγὶ ῬΡ]αϊοηίς. 
δεῖ. Ρ. τοοο. Ο, οι ΐθ ΟΒγυβοβίομὶ ταί. ἱ, ρ. 2. 
ἀπ όπδοὶ Ὑ]. Ρ. χ56. Ὁ. δὲ δ᾽ ᾿“σκληπιάδαις ΤΟΥ͂ΤΟ 1 

ἘΖΟΚΕ ϑιεὸς. Νεάὰς δηΐπη αἰ εν οοηδίαι ϑγωίαχὶβ, υἱἵ΄ 
ΤΒουκηίάοτη σοπδαϊδηϊ ραιοθίι, Αἰμεπαοὶ Ἰυσὰς οἰραρὶε 
αἰ! ροπείατω. ὙΝ γεϊει ΒΔ ομ ἰὼ βρεοίϊλνϊηο Βα οι 5. ὁρε--. 
τῦτα Ρ] υἱάγοι. Ῥ. 8, Ῥοκβοκν. ἰὼ Ἀρρεπά. δὰ Τουρῆ. 
Ἑπιοπάλιϊ, Ρ. «5. 
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Νἥπιος, ὃς τὸν ἐμὸν μὲν ἔχει νόον ἐν φυλαπῆδι, 
φὸν δ᾽ αὑτοῦ ἴδιον οὐδὲν ἐστιιστρέφεται. 

Οὐδείς τοι στάντ᾽ ἐστὶ στανόλβιος. ἀλλ' ὁ μὲν ἐσθλὸς 
τ φολμᾷ ἔχων τὸ κακὸν, κοὺκ ἐπίδηλος ὅμως" 

150 δειλὸς δ᾽ οὔτε κακοῖσιν ἐπίσταται, οὔτ᾽ ἀγαϑοῖσε 
αϑυμὸν ὁμῶς μίογειν. ἀϑωνάτων δὲ δόσεις 

ἐταντοῖαν ϑνηφοῖσιν ἐσέρχοντ᾽. ἀλλ ἐπιτολμᾷν 

᾿χρὴ δώρ᾽ ἀϑανάτων, οἷα διδοῦσιν, ἔχειν. 

Εἴ μ ἐϑέλεις σ«ιλύνειν, κεφαλῆς ἀμίωντον ἀπ᾽ ἄκρης 
40 αἰεὶ λευχὸν ὕδωρ δεύσεται ἡμετέρης. ὁ 

εὑρήσεις δ᾽ ἐμὲ πᾶσιν ἐπ᾿ ἔργμασιν ὥςπερ ἀπεφϑὸν 
χρυσὸν, ἐρυϑρὸν ἰδεῖν, τριβόμενον βασάνῳ, 

τοῦ χροιῆς καϑύπερϑε μέλας οὐχ ἅπτεται ἰὸς, 
οὐδ᾽ εὐρὼς, αἰεὶ δ᾽ ἄνϑος ἔχει καϑαρόν. 

445 Ανϑρωπ᾽, εἰ γνώμης ἔλαχες μέρος, ὥςπερ ἀνοίης, ᾿ 
καὶ σώφρων οὕτως, ὥσπερ ἄφρων, ἐγένου, 

σολλοῖς ἂν ζηλωτὸς ἔἐφαίνεο τῶνδε «τολιτῶν, 
“οὕτως, ὥσστερ νῦν οὐδενὸς ἄξιος εἶν 

Οὔ τοι σύμφορόν ἐστι γυνὴ νέω ἀνδρὲ γέροντι. 
ἄδο . οὐ γὰρ πηδαλίῳ σπείϑεται, ὡς ἀἄκατος" 6 

οὐδ᾽ ἄγκυρωι ἔχουσιν " ἀποῤῥήξασα δὲ δεσμιὰὶ 
πολλάπις ἐκ νυκτῶν ἄλλον ἔχει λιμένα. 

“25. τὸν --- ἴδιον. τῶν. --- ἰδίων εοτεῖδαιε ἴδοομδ. δὰ 
᾿Ἀπίμοῖορ. Ῥαϊ]αὶ. Ρ.. 557. εἰ Ἐχιοάδιαδηη. ἀθ τηδὰ, 50}}. 
Ρεμπίδηι. ὅτ. Ρ. 380. 555. Χνο: 

455, Ηδοο βοῃθηἰία 1ἢ τη ρΓοβϑὶβ 18 ροϑίία, ἈθουΓ- 
τὴς ψουβὰβ ἤἥποια δά ν..1.59. Ἐατῃ βοιη6} ἰδῃίατη Ἔχ ἢϊ-- 
Βεό, ἡπο! ον θυ8 δἀϑαχη 5 Ἰοοιϊ ον θα5. Βπυνοκ. 

4δ1. οὐδ᾽ ἄγκυραν ἔχουσιν. δῖα οοἀα. ἀπ ΤΗρορτ ἀ 8, 
τα ϑιο Βα θα,} 1 Π0΄ ἱπορίε, σἀϊτιπι ἄγκυραν ἔχουσιν: ἴῃ, 
λιοὺ αχοϊϊα ἀεάϊ!, οὐδ΄ ἄγκυρα ἔχοι νιν... ΒΕυνοκο 

ᾧ 
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Μήπον᾽ ἐπ ἀπρήκτοισε νόον ἔχε, μηδὲ μενοίνα 
χούμασι » τῶν ἄνυσις γίγνεται οὐδεμία. 

(δ 50. βυμιωρίο τοι χρῆμα ̓ϑεοὶ δόσαν, οὔτε τι δειλὸν, 
οὔτ᾽ ἀ; ἀγαϑόν" χαλετιῷ δ᾽ ἔργματι κῦδος ἔστι. 

ἀμφ᾽ ἀρετῇ τρίβου, "χαΐ σοι τὰ δίκαια φίλ᾽ ἔστω, 
μηδὲ « δε νικάτω κέρδος, ὅτ᾽ αἱαχρὸν ἔοι. 

᾿ Μηδένα τῶνδ᾽ ἀέκοντα μένειν κατέρυκε σταρ᾽ ἡμῖν, 
άβθο μηδὲ ϑύραξε κέλευ᾽ οὐκ ἐϑέλοντ᾽ ἰέναι. 

᾿ εὐδοντ᾽ ἐπέχγειρε, Σιμωνίδη » ὄνεινα ἡμῶν 
᾿ϑαρηχϑένε᾽ οἴνῳ μαλϑακὸς ὕσεγος ἕλοι. 

μιν τὸν ἀγρυπνέονταᾳ κέλευ ἀέκοντα καϑεύδειν. 
πᾶν. γὰρ ἀναγκαῖον χρῆμ᾽ ἀγεηρὸν. ἔφυ.. 

. 

455. ἡϑεδν ἐπ᾿ ἀπρήκτοισι. ϑὶς ἰτε5 οςοδᾷ, ἴῃ κι ναννς 
ἔνε ΑἸάμΒ τρτφα, γ- γερς σπαγαφοε, φμα Βαβεὶ, γοῦϑιι γαδθοίε, 
{ποπὶ βυδιοηίαν! Τα γΏ μι δου οηάο μὴ ποτὸ ἀπρήκεος- 
σι. Αἴ νόγδᾶς ᾿Ἰδοιϊοιἶβ ἰὰ δτηθηεΐδῃ ἀἶ5. πηι ἑαϊί, ὑπ ἀς οἂπὶ 
αἀδεοϊνογαμπὲ 5 Φυΐογεβ οὐϊίονεβ. Βπυκοχ, -- νόον ἔχε. 
Νν. Ἐτνλιοδοιηδῆη. ἀὲ πυρά. 50}}. ρεπίδῃν θῖ. Ἀ. δ. εἰ 527. 

486. χαξεπῷ δ᾽. ἔργματε κὔϑος ἔπι. Αἰονίοφιινι δεῦ τόπε 
αἰβιηειι Ρεηίξοιδας. Ομὲ 86 45 αἰξῥοωϊεαείδμα ἐαρεαϊνίε, 
λωπς βἰογία νι τ μὰν τὸς ἢ Ηδεος οβὶ Ροδίδε τῆδῃϑ, αδτω, 
ἐασρᾶρα Δογθὰ τοξογαθι. ΕἸΒΥϊ οταπὲθ ϑΐπὸ βεηϑὰ χα 

δ᾽ ἔργματε εὖδας ἔχει. Βκυκοκ. 

μι Ἂν τὰ δίχαια φίλ ἔστω. ϑὶς οοὐά, ΑἸάμ5, τὰ δίκιο 
φίλα, ἱπηρογίθοιο νεῦβὰ, αυοὰ, υἱ αἰϊα του ΐτδς οϑθη αἱ, 
ναθία, οὔτι το βίου ἐὰ ἢὰοε ᾿“οοάίοοιι υεηι ἀε- 
δορίβονδὲ, ϑεᾷοΐ δὲ γορυδεβομίδγο δοορᾶὶ. ΤΌγΘοθοΒ δἀὶ- 
αἷι φίλ᾽ ἔσται, ἴαλοϊα τηεϊϊοτὶ8 Ἰερεϊοιιβ. ἴῃ ἣ 
Βὼβ τωθηϊίοης, Βκῦποκ. 

458. ζοι. ἴπιχῆο ξῃ, χυοὰ ΒΕκκοτυα ἀξάϊι, ΙΔοπὶ εἰς. 
ἐπὶ ν, 48. Ὁ δοάξι βιι9]αἴατι. 

Ηὶς νευβὰϑ. οἰξαίην ἰδηυδαι Ἐνεπὶ ἃ Ῥιοιατομο, 
ΜΝ Ρ. Χο, Κα. Βκυκοκ. 
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405 τῷ πίνειν δ᾽ ἐϑέλοντε π᾿αρασταδὸν οἰνοχοδίτω.᾿ 
οὐ πάσας νύκτας γίγνεται ἑβρὰ σαϑεῖν. 

αὐτὼρ ἐγὼ, μέτρον γὰρ ἔχω μελιηδέος οἴνου, 

. ὕπνου λυσικάκου μνήσομαι οἴκαδ᾽ ἰών". 
᾿ς δείξω δ᾽ ὡς οἶνος χαριέστατος ἀνδρὶ πεπόσϑαι. 
ἅ7ζο οὔτε τι γὰρ νήφω, οὐτε λίην ᾿μεϑύως. 

ὃς δ᾽ ἂν ὑπερβάλλῃ πόσιος μέτρον, οὐκ ἔτ᾽ ἐκεῖνος δοαυω ἐδ 
“τῆς αὑτοῦ γλώοσης καρτερὸς, οὐδὲ νόου " 

ευϑεῖται δ᾽ ἀπάλαμνα, τὰ νήφουο᾽ εἴδεται αἰσχρά" 
αἰδεῖται δ᾽ ἔρδων οὐδὲν, ὅταν μεϑύῃ, 

ἀγ5 τὸ πρὶν ἐὼν σώφρων τε καὶ ἤπιος. ἀλλὰ σὺ ταῦτα 

γιψνώσκων, μὴ γιῖν᾽ οἶνον ὑπερβολάδην. 
ἀλλ᾽ ἢ πρὶν μεϑύειν ὑπανίοτασο, μή. σε βιάσϑω 

γαστὴρ, ὥστε κακὸν, λάτριν ἐφημέριον " 
4) παρεὼν μὴ πῖνε. σὺ δ᾽ οὐκ ἔχε τοῦτο μάταιον" 

ήϑο᾽ κωτίλλεις οαἰδὶ, τοὔνεκά τοι μιεϑύεις. 

465. παρασταδὸν οἰνοχοείτω. ΟΐδΒ᾽ ὃ οἰνοχόος. Αάδβὰ- 
τϊτασ Θπΐτ ΘχιΓ ἤβθοῖι8 οοσηδίατη ΨΟΓΒΟ 8} 5ιδηίνιτη. 
ϑε4 4114 τῦῖηΐ οδογία ϑβυϑριοίο: δάνογθίπμη παρασταδὸν 
Βαρροδίϊατα ἔιιϊ856. ἃ ριάΐοο σασάδιι ἐπα πιδρίϑίχο : δοτί--, 
Ῥ5588 νεγὸ ΤΒεορηίβεοϊα: Ὁ ΤῊ ὙΠ 

τῷ πίνειν δ᾽ ἐϑέλοντε καλὸς παϊς οἰνοχοείτω. 

Τάσιιο ἄγπιασο νἱ ἀδίιν βθάπθηβ βρὲ παϑεῖν. Βπυποκ.. 
4θ9ο. Ηος ἀϊδιϊομοι εἰ ἀαδίπον ϑοαπδηίϊα οἰϊαὶ ΑἰΠ6-- 

ὭδοΥβ. ΟἿ. ΤΩ] ἃ ναγίοίαϊ ἀμ λ νη τ . 458. ΠΙὶπο βαπιβὶ 
ν. 475. σώφρων τὲ καὶ ἤπιος. Μαῖΐδο ἰοραν σώφρων, τότε 
γήπιος, ϊπαοιιιατιὶο ἴῃ νοἰογὶ θὰ5 ΠΠ δυὶβ Ἰθοϊύίοπο. Νά Α}- 
ἂυ5 Παβεὶ οὔτε νήπιὸςς. Τνὸ8 οοδᾶ. ὅτε νήπιος. Βκυνοῖ. 

470. Ν. Ἐτγιοἀοιαδηη. ἀδ τηδᾶ. 50}}. ροπέδτω, ὅτ. Ρ. ὅ56. 
εὐ 479. ΑἸάτι5 συ δὲ ἔχε τοῦτο μάταιον. ϑιοαπο ἐγ 8 οοϑά. 
5οὰ σαπη σοῖο ρουβὶὲ δὲ δραϊίο, ααδηΐατα δὲ 8} θᾶδ τ8-- 
εἰρίεμάαθ. ἴῃ. χυαγὸ σὺ δ᾽ ἔχε. Νεο ον δ᾽ ἔσχες, τπθὲ 
σὺ δ᾽ αὖ ἔχε δογτ Βοπ απ οτγαΐ. ᾿ Ἐπιδάο τε ἰϑϑίπηδ δυ 
δ᾽ οὐκ ἔχε τοῦτο μάταιον. [ΕΓΒ ογτοσ νἱγὶ ἀοοι ββιταῖ, 
νἱχ {Π|6 ἴῃ. ἐἰγοιιθ (ὀγοπ ἀ.8.}1 ἔπ 566. ν. ΑἸάτ8 ἀθά!: κο-- 
τύλης αἰεὶ, ηαοὰ βᾶπο ἰηθδοαι οἀϊΐοτεθ ἤοπ Ἰμί6]16χε-- 
ταπὲ, 868 Τὰ] ἀο νουβαὶ ἀν εἰς] τα ργαθῆξογαδῖ, τῆς κό- 
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ἢ ΩΨ γὰρ φέρεται φιλοτήσιος, κα δὲ πρόκειται, 
τ φὴν δὲ ϑεοῖς οπένδεις, τὴν δ᾽ ἐσεὶ χειρὸς 

τ ὐὐμδδοῦ, τοι ἔχεις " 

Ἔ ᾿ς ἀρνεῖσϑαε δ᾽ οὐχ οἶδας. ἀνίκητος δὲ τοιοῦτος, 
᾿ ὃς πολλὲς σείνων μή τε μάταιον ἐρεῖ. 

485 ὑμεῖς δ᾽ εὖ μυϑεῖσϑε πτἀρὼ πρητῆρι μένοντες, 
᾿ ἀλλήλων ἔριδας δὴν ἀπερυκόμενοι, 

ἐς τὸ μέσον φωγεῦντες ὁμῶς ἑνὶ καὶ σὺν ἅτσεασι. 
᾿ς Χ' οὕτως συμπόσιον γίγνεται οὐκ ἄχαρι. 

ϑίοδωμαι; 18,5 “ἄφρονος ἀνδρὸς ὁμῶς καὶ σώφρονος οἶνος, ὅταν δὴ 
άρο ἡ πίνεϑ᾽ ὑπὲρ τὸ μέτρον, κοῦφον ἔϑηκε γόον. 

ϑοίρμ 8, καὶ Εν πυρὶ μὲν χρυσόν τε καὶ ἄργυρον ἴδριες. ἄνδρες 
᾿ς γιψνώσκουσ᾽ " ἀνδρὸς δ᾽ οἶνος ἔδειξε νόον, 

εὐλρν οὐδ εν ὧν ξῳῤέννῳ Ἧι. ῥοκδει ἥννω ἐδ δ δὐυ, 
ταηαδῖα ΕΝ: {[0}15, οὐἶπ5 αὐπηγαἴϊο πα νεῖ 
δορί θηῖοβ ἱπδοηΐγε ἔδοϊξ, νο]ανοῖ, Ῥυπιοίυτα ἐν ἥπο ῥγᾶδο. 
ψουδαβ.. ὀγπηξ, τὶ 15. ἃ τοῦτο μεώταιον διβροπε τοι Γ, 

᾿ τᾷ [ιὰς ἀγαῖα μαφο ρμαϑίθ: 6 
δ ο,. οὐ, τὰ σὺ δ᾽ αὖ ἔχε τοῦτο μάταιον 
᾿ς ον εἥξ᾿νούολης εἰμεν τοὔνεκά τὸε μέϑύει. ὃ 

αυᾶτα δὶς ἰδέϊηο ἐχργοββᾶτη νἱάθο ἰῃ οἀιοπθ ὙΥ ἱπεεγιονί, 
μὰ νέο ἥα ᾿ς λοο νάπαπι εταϊοὶς δΟΗΙΡΟΥ͂, ΔῸΣ φμοά δαπδ 

- 68. Ἐ οηαὶ "νϑρρίομδ δά ϊαϊυβ ανδεοῦπι Ροδίαπι 
ἀοἶϊο ποῖ ένα θεοῖο ἥπδπι τοροδαΐ, Ζυδπὶ 

προὶ Οπῆηοβ, ἰαΐω ὀχδία ναι ἴῃ οὐποπ ἀ δι  5 
Τυγνπεθὶ, εἰ α ἀοοῖο Θογίπδο Μίομδαῦϊ ᾿Νεαπάγο σϑοο- 

ΐ ἐπ οὐϊεόπιο τοϊύπιθ οὐμηίτπι σοπίοπιμοηᾶᾶ. 

488, δ᾽ οὐκ οἷδας. ϑὲς Ῥεηθ ἰγεβ σοδὰ. [Ι͂ὴ 
ῬΥΪπηδΥ 8 δἀϊιι. οπιΐδδα οοπηδοιϊδνα ῥαγϊουϊα, ἀαδιπ 56-- 
αὐϊογαμη εὐἀϊογαπι Αἰϊ Οἰῖγο ἰηδογασγαηί, αἰϊὶ Ὠοβίοχο- 
γαηι, Ῥατγιμτ ἱπίογοδὲ, σοπὶμτοιϊίτηης βογὶ αν τοιοῦτος, 
αὐ ΑἸάτ8 εἰ μᾶτ5 εοἀϊοαπη Βαροὶ, δὴ αν βία ἀνέκητος δέ 
ποι οὗτος, υἱὐ Τυνγηθθὰβ εἰ ἀσο οοὐά, Βακυκοκ. 

ἀδά, πολλάς. δὶς οοἀδ, [ἢ Ῥσίπιαγ 5 εὐΐπι, ρεγρογατῃ, 
πολλαύς, δυρασάίον κύλικας, βκυκοκι, 
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ἤρδ 

“ΠΑΡΑ͂ΙΧΕΈΣΕΙΣ, 89 

καὶ μάλω πὸρ πινυτοῦ, τὸν ὑπὲρ μέτρον ἤρα- 
Γ ἐωδὴν τὸ πίνων, 

ὥστε καταισχύναν καὶ πρὶν ἐόντω σοφόν. 

Οἰνοβαρέω κεφαλὴν, Ονομάκριτε, καί μὲ βιᾶται κοδωμιε 78, 
οἶνος, ἀτὰρ γνώμης οὐκ ἔτ᾽ ἐγὼ ταμίης 

ἡμετέρης, τὸ δὲ δῶμα περιτρέχει: ἀλλά γ᾽ ἀναστὰς 
σειρηϑῶ. μή πὼς καὶ πόδας οἶνος ἔχῃ, 

καὶ γόον ἐν στήϑεσσι. δέδοικα δὲ μή τι μάταιον 
ἔρξω ϑωρηχϑεὶς, καὶ μέγ᾽ ὀνείδος ἔχω. 

Οἶνος πινόμενος πουλὺς, κακόν" ἣν δέ τις αὐτὸν ἰονοιις 8, 
σείνη ἐπισταμένως, οὐκ κακὸν, ἀλλ᾽ ἀγαϑόν. 

λϑες δὴ, Ἡλεάριστε, βαϑὺν διὰ πόντον ἀνύσσας, 
ἐνθάδ᾽ ἐπ᾽ οὐδὲν ἔχοντ᾽, ὦ τάλαν, οὐδὲν ἔχων. 

γηός τοι πλευρῆσιν ὑπὸ ξυγὰ ϑήσομεν ἡμεῖς, 
Ἡλεάρισϑ'᾽, οἵ ἔχομεν, χ᾽ οἷα διδοῦσε ϑεοί,.. 

άρϑ, ἤρατο. ϑ8ὶς ΓΥ̓͂. οοἀά. Ῥυίπιατίαθ δαϊεξ, ἤρετον 
ὁ ᾧὼ “Ὁ Βαυνοκ. 

497. τὸ δὲ δῶμα πεῤριτρέχει. Ἡϊης ἴανφηα]5 84ὲ. ΥΨἹ]. 
Τοίμτς σογέϊβίης ἐδοΐώπι ἀπιδώξαί. ὶάς Β. Μαγιϊμὶ Ψγὰγ. 
Τμδοὲ. ΤΥ. 4:. Βκυκοκ. ᾿ 

ἀ4ἀρϑ. πειρηϑῶ. ϑῖο οοἀά. Βεηθ. ΑἸάυβ τηϑμάἄοβε δαϊ-- 
ἀεναὶ. πορηϑῶ. ΑἸϊατιτα δα εξ, Ἰοοῖϊο πειρήσω εοπϊεειοτὲ 
ἀεθείυν. Βκυνοκ. --- 409. ἔογξ. εἷς νόον ---. ' 

801. κακὸν 88 ἱπ ἢος ἀἰϊδίϊομο οὲ ὠγωϑὸν ΒαΡεπὲ εοἀᾷ, 
οἴῆπο8. εὐ ΑἸάπι5. κακὸς οἱ ἀγαϑὸς ϑιηΐϊ ΑΒ ἱπιρογο εοτ- 
γχεοίοτθ. Αἀϊδοϊϊναμη. ποαΐγαπν δ πριϊαγο. ουχη ϑα θϑίδη τ 
τἱβ ἀἰνοῦθὶ δθηοτὶ8 δὲ πυτθρὶ ΘΟὨ δ ΓΗ ἊΡ Θ᾽ ορϑηου ΡῈ “ 

»" 

πδίφας οὐνῖα. (Οὐομΐοιβ ἴῃ Οὐποίοῃ. 36. “᾿ 
. ΦἸρϑίμι που χρῆμα. Ἀε58 6ϑὲ ραθνὶβ ποία. δὲ Ἔχερ ᾶ, 

χρήματα πορίζειν εὐπορώτατον γυνή. ς 

ἴῃ ΡΙαίο 782. ὐρδσ ΧΟ ΦΑΡΙΡῚ 
ε : υἷς χαλεπὸν εἰσεν" οἷ" φίλοι, ᾿ 

οὗ φαινόμενον παραχρῆμ᾽, ὅταν πράττῃ τιρ εὖ, 

Βκυποκ. ΟΥ. Ῥογβοῃ. Αἄνοῦβ. Ρ.. 278. 1.05... 
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τῶν δ᾽ ὄντων τὰ ἄριστα παρέξομεν" “ἣν δὲ τις ἔλϑῃ 
σεῦ. φίλος ὧν, κατώκειο᾽, ὡς φιλότητος ἔχεις. 

οὔτε τε τῶν ὄντων ὠποϑήσομαι, οὔτε τε μεῖζον 
510 σῆς ἕνεκα ξενίης ἄλλοθεν οἰσόμεϑα. 

ἣν δέ τις εἰρωτᾷ τὸν ἐμὸν βίον, ὧδέ οἱ εἰστεῖν, 
᾿εἷς εὖ μὲν χαλεπῶς, ὡς χαλεπῶς δὲ μάλ᾽ εὖ, 

ὥσϑ᾽ ἕνα μὲν ξεῖνον πατρώϊον οὐκ ἀπιολείσεειν, 
ξείνια δὲ σελεόνεσο᾽ οὐ δυνατὸς σταρέχειν, 

ἐρῤκμας (46 16 οὐ σε μάτην, ὦ Πλοῦτε, βροτοὶ τιμῶσι μάλεστα, 
ἢ γὰρ ῥηϊδίως τὴν κακότητα φέρεις. 

Μάοιωα 4) χαὶ γάρ τοι πλοῦτον μὲν ἔχειν, ἀγαϑοῖσιν ἔοικεν" 
ἡ πενίη δὲ κακῷ σύμφορος ἀνδρὶ φέρειν. 

πλήϑει δ᾽ ἀνθρώπων ρεφη μία γίγνεται δι 
520 ΠΛΟΥΤΕΙ͂Ν: “ φῶν δ᾽ ἄλλων οὐδὲν ἃ 

᾿ μϑιδὴρ 

οὐδ᾽ οἱ μαδλορουνη ἊΣ ἔχοις Ῥαδαμάνϑυος αὐτοῦ, 
στλείονα δ᾽ εἰδείης Αἰολίδεω Σισύφου, 

(ὅς τε καὶ ἐξ “ίδεω πολυϊδρείησιν ἀνῆλϑε, 
πείσας ἩΠερσεφόνῃν αἱμυλίοισι λόγοις, 

υ υϑόδν σοῦ φίλος ὦν. δὶς Αἰδυς βουδος εν Ὑγροιδβείδο, 
οἱ νἱάἀοίαν, ἐγγοσο ἐπ ΤΌγπεθὶ εἀϊείοπα ὀχοιισαΐω Ταΐὲ Ζεῦ 
φίλος ὧν, υοὰ μ]εγίψις βοχαίονιπι δὐϊιοστατι δέ! δ χειὶ-- 
θέα, ποῖ. ἰδθοη Νεοαπᾶον, [π᾿ ηὐδγίο εοὐΐτε ῥτὸ 
σεῦ φίλος εδὶ ἄφιλος. Βκυκοκ. 

διά, πλεόψεσα᾽. Ῥεγρεγαπι ἐμ οοδά. οἱ ῥεϊμιρεὶμ ει, 
στ ἐοτ᾽. Βπκυκοκ. 

815. δ17..:54. Ν. Ῥογδοι. Ἀ. ε. 
8179. Ἤοῦ. ἀϊδιλοίποιι. εἰ δε ἐεπααιίας οὐηὶα δὲ 

νὰν σον» μοι, ἴῃ ἐπιργοββὶβ Ἰεφαπίων ἄχσρον ν. δ00. 
Αὐνοκ, 

52. ̓ Αολιδιως Ϊὰ Πδτὶς ᾿Αἰολίδου. ἴῃ 564. νεῦγϑι, ὑδὶ 
τεοῖ Ταγπορι "οὐΐάϊ! Αἔδεω, ΑἸάθ5 Βαρεῖ ἴδαο, ἀυδὲ 
εἰΐατὰ οοὐά. ἐγίαπι δογριυγα δι. Ὀϊα!δοιὶ παϊίαπν τδιϊοῖ οπὶ 
ΔΡαογυ πε, Ἰὴρχατὶὶ, ΤῬάτω οοἀά. εἰ ργιπιανίαθ εἀϊιι, σπτολυὺ- 
σιν τηΐϊπα5. Βεωθ,. Βκυκοκ. Ὑμίμμν τηδίσίουτη ἴῃ ν. 

μΐς εἰ πέτα ν. 581. ςουγοχογυῃὶ ᾿ογίϊμτϑ εἰ ΡοΥ- 
δοπυβ. Υ, υυΐα5᾽ Αὐνένθαν, 1. ς. 

- 
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Ὁ ἣ τὸ βροτοῖς παρέχει λήϑην; βλάπτουσα νόημα" 
ἄλλος δ᾽ τοὔπτω τις τοῦτό γ᾽ ἐπεφράσατο, 

ὅν σινὼ δὴ ϑανάτοιο μέλαν νέφος ἀμφικαλύψοι, 
᾿ ἔλϑοι δ᾽ ἐς κρυερὸν χῶρον ἀποφϑιμένων, 

᾿χυανέας τε πύλας παραμείψεται, αἵ τε ϑανόντων 
ὅδο. ψυχὰς εἴργουσι, καίπερ ἀναϊινομένας. 

ἀλλ᾽ ἄρα κἀκεῖϑεν Σίσυφος πάλιν ἤλυϑεν ἥρως 
ο΄ ἐς φάος ἠελίου, σφῆσε πτολυφροσύναις.) 
οὐδ᾽ εἰ ψεύδεα μὲν ποιοῖς ἐτύμοισιν ὁμοῖα, 

τ γλῴσσαν. ἔχων ἀγαϑὴν Νέστορος ἀντιϑέου, 
δη5 ὠκύτερος δ᾽ εἴησϑω πόδας ταχεῶν «“ρπυιῶν, 

καὶ παίδων Βορέου, τῶν ἄφαρ ἴσι «τόδες. 
᾿ ἀλλά γε χρὴ πάντας γνώμην ταύτην καταϑέσϑαι, πώμερυ 

εἷς πλοῦτος πλείστην πᾶσιν ἔχει δύναμιν. 

ὅι μοι ἐγὼν ἥβης καὶ γήραος οὐλομένοιο, Ἰ ΠΥ 
δάο φοῦ μὲν ἐπερχομέγνου, τῆς δ᾽ ἀϑονισσομένης. 

᾿ 
Οὔτε τινοὸ πιροὔδωκα φίλον καὶ στιστὸν ἑταῖρον, 

Ἷ τ 90" ἡ τιν “- Ι 2 "᾿ οὔν᾽ ἐν ἐμῆ ψυχῇ δούλιον. οὐδὲν ἔνε. 

᾿5δ57. ἀμφικαλύψοι. Ἰἴτάτηο ὠμφιμαλύψαι. 
858. ἐς κρυερὸν. δὶς ΑἸάπ5.,. υἱ 5ονθοσα ἀοΡυϊ Πρ γὰ- 

τἰιαβ μὰ. 6 Πορ δ. οϑα ἀ. υϑὲ εϑὲ ἐς χρεερόν. ὙΓΕ5. 811 
ὃς σκιερόν. Βπυποκ. : ρου 

᾿558.. ποιοῖς. 51. ΒοῖῈ ΤΌΠΟ 5." Τῃ εδαὰ., αἱ ἴῃ. ΑἸ- 
. ἄἴδα, στούεῖς. Βκυποκ. αν Η 

556. δι. ἴὰᾺ ἅπὸ οοα,. εἶσιν τηδ]δ ῬγῸ ἦσο, ΤΡῸ5. 411 
᾿ ἑπτὰ ΑἸΔὸ τῶν ἄφαρ εἰσὶ πόδες. βευποκ. ; Ἶ 

. ,Βάο. τῆς δ' ἀπονισσομένηδ. δὶς. εδὲ ἴῃ ϑίοραθο: ἴῃ Απ-- 
τποϊορία ῬΙαπα 5 1,..ὄ 1. ΤΊ! ἐπ δοπϑοίμξοιπ οὲ 56π65, πο-- 
ψεισομένης : ἴῃ ̓ 'ΓΒΕΟΡΆΙΑἾΒ᾽ νΘΡῸ 110 .18. ἕατα, δουὶρὶῖθ ἔστ 
ἀπαθΡ 5518, τῆς δ᾽ ̓ ἀπανισταμένηε. -Βκυνοκ, , 

845, δούλιον γεοὶς ἰπ οαϊ, ΨΝ ΤΠ ΟΓΙΘΕΣ τ ἀ άπ 565-- 
νῖϊε,.. “Ψ: ἀοίοδιπι ψεγϊογατι , 5] χη Θροηοϑὶθ Βῖς 
6588. τ θδηΐιν Πἰϊογὰθ υ, 08. οὔνδ(α ᾿ἀϊοίϊαν Ῥγο ὄνομα. 
ϑεὰ δούλιον ῬγΟ δόλοον πα Ή Ὁ οὐθθο ἐχβίαρο: Βπύκοκ. 



42. ΟΘΈΟΓΝΙΖΟΣ 
«4 ἰδὲ μοι φίλον. ἥτορ ἑαίνετωι, ὁσπποτ᾽ ἀκούσω , 

οὐὐλων, φϑεγγομένων ἱμερόεσσαν οπα.. 
δ45 χῳίρω δ᾽ αὖ πίνων, καὶ π᾿ αὐλητῆρος ἀείδων, 

χαίρω δ᾽ εὐφϑογγον χερσὶ, Ἄθδν ὀχέων. 

ϑεδιοω ό, " Οὔποτε δϑουλείη κεφαλὴ ὐδεῖω πῶννων: 
ἀλλ᾽ αἰεὶ σκολίὴ, αὐχένα λοξὸν ἔχει. 

οὔτε γὰρ ἐκ᾿ σκίλλης ῥόδα φύεται, οὔϑ᾽ ὑάκινϑος" 

580 οὐδέ σπιοτ᾽ ἐκ δούλης τέκνον ἐλευϑέριον. 

Οὐ τις ἀνὴρ, φίλε ύρνε, πέδας χωλκεύεται αὑτῷ, 
εἰ μὴ ἐμὴν γνώμην ἐξαπωτῶσιε ϑεοί. 

4ειμαίνω μὴ τήνδε πόλιν, ΠΠολυπαίδη, ὕβοις,. 
ἥπερ, Πενταύρους ὠμοφάγους, ὀλέσῃ. 

555 Χρήμε: παρᾷ στάϑιμην χαὶ γνώμονα τήνδε δικάσσαι, 
ἴδω "» ἶἷοόν τ΄ ἀμφοτέροισι ϑόμεν, 

Ἰν ἔτ ». 

δάβ.. δὶς ἰἰφαϊάο βογίρίστῃ ἐπ ὑπο ὁ Περί: 
ἄσο ΠῚ ἰκέατας ᾿ϑοΐπηξ αὶ τ ἕο, Ἰἰδτὸβ ἐγαοίαγιιηΐ, 
4υδπε βᾶθρε οοπβιδεγι πὶ Ἡθγαγὶὶ αὲ εἰ εὲ. ΑἸάϊι5 ἔναεταε, 
ποὰ εἰἰαπὶ εχ ἐαύγνεται ἀερτγαναλπι. Ταγπερθιιθ ἀεάϊε 
γάλλεταε, οὐΐὰ5. νογθὶ δἰριιβοαδιίο βοηϊοη δ ταΐηιι8 εδὶ 
ἐξ μκαπεένα βιλῃ ἐβίαιις δὸς ἐπ μ]εγίσχσα εὐἀΐει. Ἴοδῖ ἴδπι-- 
ἀάυχη δἰποόγασι Ἰδειοβοῖω γοοορίβϑοὶ Νοᾶπάθν. Βκυνοκ. 

δάδ. αὖ, Ῥεγρογαπὶ ἴῃ Εἰ τὶ εὖ, --α ὑπ᾿ αὖ 
δῶν, αἱ ἱπῖγα 8ο5. (ον ἰβδίπια ταϊμὶ υἱάθεαν ἤδος Ῥίοτ.- 
“Ὁ ἐπε πιά δεῖο, Κ᾽ ἐγ βίπι}!. Ρ.. 5806. πο δυίοπι 5 Ἂ 

χερσὶ λύρην ὀχέων, ΆΚῚ ΠᾺ δα ΟῚ ογοο ἄεθετγε, 
μετξβι ον Ρὸγ πῆ ἰμοβίίαγ, ἀοπος Βομιι8 ̓ ιοφθοας αυὶ τ τῶ 
πη αυδῦ ἐς Ἰασομι, Ργοιγαβείαν, τρο]ϊογεαλ Ἰεοιοπ θην 
αἴδεγαι. Βκυΐοκ. 

. δά7. δουλείη. Ῥεγρεγδτω ΑἸδιω εἰ νας ὑμ δουλίη. 

γυδϑά, ὀλέσῃ. Βεκκογαθ: ὁ: ἡ Με. “οἱ ᾿κ ἀλοντι Ηλες 
σἱδοίον ἐπα! 5 . ἀκὴν αὐτὶ ρὶ ἀΐ5 Ττάβιης 

ἴομ», δὶ. εἀάθην ὁ ΜΙ: ᾿ς κακὸς ψαύκληρος, εὖ 
περῖδοε ποτὲ, ὑϑυοΝ νὰ ΕΝ τος πάγτ᾽ ἀπώλεσεν. Ν. 

αἁ Ευγὶρὶά. ι, 1οϑ8. 
ὑ τα παρὰ στάϑμην καὶ γνώμονα. γαϊοκεπασὶϊ εἰπε αὶο 

΄ 
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μιάνξεσιν, οἰωνοῖς τε, παὶ αἰϑομένοις ἱεροῖσιν, 
᾿ ὄφρα μὴ ἀμσελαπίης αἰσχρὸν . ὄνειδος ἔχω, 

Μηδένα πῶ κακότητι βιάζεο: πῷ δὲ δικαίῳ ᾿ 
θο . φῆς εὐεργεσίης οὐδὲν ἀρειότερον. 

“γγελος. ἄφϑογγος πόλεμον πολύδακρυν ἐγείρει, 
Τύρον, ἀπὸ τηλαυγοῦς φαινόμενος σποστιῆς. 

ἀλλ᾽ ἕπσεοις. ἔμβαλλε ταχυπεέρνοισιε χαλινούς " 
β δηΐων γάρ σφ᾽ ἀνδρῶν ἀντιάσειν δοκέω" 
06 οὐ πολλὴν τὸ μεσηγὺ διαπρήξουσιε κέλευθον," 

εἰ μὴ ξμυὴν γνώμην ἐξαπατῶσι ϑεοί. 

Χρὴ τολμᾷν χαλεποῖσιν ἐν ἄλγεσι κείμενον ἄνδρα, 
σιρός τε ϑεῶν οἰτεῖν ἔκλυσιν ἀϑανάτων. 

Φράζεο, κίνδυνός τὸς ἐσξιὶ ξυροῦ ἵστωται ἀκμῆς. 

το ἄλλοτε «πόλλ ἕξεις, ἄλλοτε σπταυρύτερα, 
ὥστε σε μήτε λίην ἀφνεὸν κτεάτεσσι γενέσϑαι, 

μήτε σὲ γ᾽ ἐς πολλὴν χρημοσύνην ἐλάσαι. 

Ἑἴη μοι τὼ μὲν αὐτὸν ἔχειν, τὰ δὲ πόλλ᾽ ἐστιδοῦναι 
οἰ χρήματα τῶν ἐχϑρῶν τοῖσε φίλοισιν ἔχειν. 

ἢγ5 Πεκλῆσϑοαιν δ᾽ ἐς δαῖτα, παρέξεσϑαι ὃὲ παρ᾽ ἐσϑλὸν 
ἄγδρα χρεὼν, σοφίην πᾶσαν ἐπιστάμενον, 

εϑὶ, σα ΪΠ] νουπι8. Ψι86 Ῥγδοϑιδη ϑϑίπεὶ ὙιΡῚ Απηΐ- 
χηδάν, ἰπ Αὐατοπῖτηι ΠΠ. 6. [πδρίθ᾽ γὰ]ρὸ Ἰερίε χαὶ᾿ 
γνώμην. Οαοά 5εααϊίαν ἀἰδιϊομοι ἴῃ οαουο ΤΌΣΕΣ 
βάρη διὰπι ἀδβοῦυ, Ἠλ δ΄ ΡΥΟΓῚ φῥγδεροβίίϊαιη, ὅπ 6 
5 ηϑι15 ἰδ ῬΘγομτβ8, Βκύνοκ. : 

805. ταχυπτέρνοιοι. δὶς Τ᾿, οοἀά. ΤῊ ἱπιρυ 5515. ρὲγ-- 
αάδτη ἀρδιῖρᾷὁ τανυπτερύγεδσι. Βπυνόκ. 

505. πολλὴν κέλευθον. [λὈγὶ ογάποϑ πολλὸν, χαορα 58πὸ 
Βο]οθοισα δὲ, ὩδῸ Δι ῥ] 8. ὁταὶ ἐγοράσῃι. διαπρήξουσι 

. Βεθοπὲ οοἂᾷ. Ομ, 5.οἱ ΑἸάὰ5, Νίαϊο Τυνηοθυβ διαπρήσ- 
σουσι. ἘΒπυδνοκ, 7 -: ί ΤΑΝ, 
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ἠδ ΘΈΟΤΝΙΜΦΟΣ. 

τοῦ συνίειν, ὁπόταν τε λέγη σοφὸν, ὄφρω διδαχϑῆς, 
. καὶ τοῦτ᾽ εἰς οἶκον κέρδος ἔχων. ἀπίης. 

Ἡβη τερπόμενος σιχέζω. δηρὸν γὼρ ἔνερϑε 

γῆς» ψυχὴν . κδέσομαι ὥστε λίϑος 

᾿ ἄφϑογγος, λείψω δ᾽ ἐρατὸν φάος ἠελί᾽ το" 

δδ5 

890 

ἔμπης ᾿ἐσϑλὸς ἐὼν ὄψομαι οὐδὲν ἔπι. 

Δόξα νῷ ἀλρονηνεν κακὸν μέγα" πεῖρα δ᾽ 
ἄριστον. 

᾿ὐλλοῖ ἀπείρητον δόξαν ἔχουσ᾽ ἀγαθῶν. 
εἰς βάσανον δ᾽ ἐλϑὼν, σ᾿-ἀρατριβόμενός τε μολίβδῳ, 

χρυσὸς ἄπεφϑος ἐὼν, καλὸς ἄπασιν ἔσῃ. 

Εὖ ἔρδων εὖ πρᾶσσε. «εἰ δ᾽ ἄγγελον ἄλλον ἐάλλεις : 
τῆς εὐεργεσίης ῥηδίη ἀγγελίη. 

Οἵ με ΨΟΨᾺ σροδιδοῦσιν, ἐσιεὶ τόν γ' ἐχϑρὸν 
᾿ ἀλεῦμαι, 
ὥστε ναβόφνήκεης χοιράδας εἰναλίας. 

Ῥήδιον ἐξ ἀγαϑοῦ ϑεῖναι κακὸν, ἢ ̓κ κακοῦ ἐσϑλόν. 
μή μὲ δίδασκ᾽ " οὔ τοι τηλίκος εἰμιὲ μαϑεῖν. 

Ἐχϑαίρω κακὸν ἄνδρα" καλυψαμένη δὲ σπιάρειμε, 
μικρῆς ὄρνέθος κοῦφον ἔχουσα γόον. 

᾿δδά, ἀπείρητον δόξαν. Ῥε ὅτατὶ Ταμιοῖνυς ὠπειφήεων»: 
. ν᾿ ΑἸίετο Ἰοθὸ δὶ τὸν Ῥὶδεο μοι ὑῶσι ἰῃ σοί. δὲ8 κεῖγαε.: 

ῬοΙ τππὴ οδὲ, δα θοίασ μα θοὶ ἀἰδιϊομοι. αοὰ Βῖς βεαυὶ- 
ἴων, αυοάσας ἴῃ ἱπορΓοβϑ18 οδὲ Ψ. λοι, εδέφιιο ἡΠΠἰς ὠπεί- 
ρητοι. Βιρνεκ: 

587. εὖ ἔρδων εἶ πρᾶσσε. ϑὶς ἜΡᾺ ἰγὸ5 σοδά, πὶ ὑπ, 
Ἐϊΐ᾿ ἴῃ ἐπιργοϑδὶβ, . δοηβὺ5 οδἰ: ἥδηδ Γαδίδηεὶ εἰδὲ δέπας 
δἰ!. Βαρε αοίθνια οἰ ἢε. -- τὲ δ᾽ ἄγγελον. Ῥτο δὲ 
τῶ) ἴῃ ΗΠ νγὶς. οοὲ κε, χυοὰ αἰϊίον τοιϊαθεί τιθη βοῖσται, 
τιδὶ δε βεηάο ζώλλοις. Βκυνοκ. 
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95 ἐχϑαΐρω δὲ γυναῖκα περίδρομον, ἄνδρα τε μάργον, 

ὃς τὴν ἀλλοτρίην βούλετ'. ἄρουραν ἀροῦνο 

ἄλλα, τὰ μὲν προβέβηκεν, ἀμήχανόν ἐστι γε- 

ΠΎΛΝ ὦ γέσϑαι 

ἔργα" τὰ δ᾽ ἐξοπίσω τῇ φυλαχῇ μελέτω. 

Τολμᾷν χρὴ τὰ διδοῦσι ϑεοὶ ϑνητοῖσι βροτοῖσι, : 
Ὁ  ῥΛῥηϊδίως δὲ φέρειν ἀμφότερον τὸ λάχος. 

ἰ μήτε κακοῖσι νοσῶν λυποῦ φρένα, μήτ᾽ ἀγαϑοῖαν 
φερφϑῆς ἐξαπίνης, πρὶν τέλος ἄκρον ἰδεῖν. 

Αὐθρωπ᾽, ἀλ᾽ήλοισιν ἀπόπροϑεν ὦμεν ἑταῖροι. 
σιλὴν τούτου, παντὸς χρήματός ἐσσι χύρος. 

οὐ δὴν δηὴ καὶ φίλοι ὦμεν, ἀτὰρ κείνοισιν ὁμιλεῖν 

ἀνδράσιν, οἱ τὸν σὸν μᾶλλον ἴσασι νόον. 

Οὔ. μ᾽ ἔλαϑες φοιτῶν κατ᾽ ἀμαξιτὸν, ἣν ἄρῳ 
ἡ λὴς 'παὶ πρὶν᾿ 

,ἠλάσερεις, κλέπτων ἡμετέρην φιλίην. 
ἔῤῥε ϑεοῖσίν τ᾽ ἐχϑρὲ καὶ ἀνθρώποισιν ἄπιστε, 

5:10 ψυχρὸν ὃς ἐν κόλσξῳ “τοικίλῳ εἶχες ὄφι). ο΄ 

505. περίδρομον, νεϊρίναρα ψεηιθγ6 πέδρεπι, ἴμτιδ οοι- 
χει56, Ὑἰᾷε Βοπεοίατι δὦ (ΔἸ τηδε δὶ Βρὶρε. ΧΧΧ.ΑἸο βθη.-- 
8ὰᾳ ὁσουΡΡ ἴῃ ῬὨΟΟΥ 8. (ἰατπιΐηθ ἰῃ τα] ΐογο8, Βκυνοκ. 

897. ἀμήχανόν ἔστι. ϑ8ϊῖς. οοἀά. Ῥεγρογϑαιη ἴῃ ρῥγίσωηδ-- 
ΠΤ άλιι. αἰϊίβαις ρ]εν βὰς ἀἐμήχαν᾽ ἔνεστι. [αϊϊῖο, νεγϑιιβ 
ἄλλα εχοιάὶ νοϊυϊ. ἸΝΝοπηρῃ οβὲ, θὰ δἀνεγρίυμ: τὰ μὲν 
προβέβηπεν ἔργα, ἀμήχανόν ἐστιν ἄλλα γενέσθαι. Ῥοδὶ δης 
ϑδῃϊοηϊίαια ἐρα βϑοααμπηΐαν ἴῃ. ἱπηργοϑϑὶ8 ἀἰδίίο μα, αυδο 
οτηΐϑὶ, αυΐα δ. ]0 15 βαῃϊ, οἵ ᾿πΐον Θἢ18 ἔγαρτηθηΐα ἐχϑίδηΐ 
γι νυ: ὅδ. Βεκῦνοα. Ὑ. αυδε τηοηὰϊ δα ϑόρῇοοὶ. Τ' ἢ. 
Ῥ. 938. ᾿ 

θοο. ἀμφότερον τὸ λάχος, τεἰγαπιχηθ δογίθπι. ργΌ Ρ  απε 
εἰ πιαΐανι ἐογίωπανε. Μίαῖς ἴῃ θγ8 ἀμφοτέρων. Βκυκοκ: 
εὐθοδ., ἀταρ κείνοισιν ὁμιλεῖν. δῖ. οἰπθηδὸ νυ]δαίιε 

᾿ δι ν 2 ν 2.5 , οὐσάρ τ΄ ἄλλοισιν. ἴτι οοἀά, ἀτάρ τ᾽ ἀλλήλοισιν. Βκύυνοκ. 
θλο. ποικίλῳ, νατγὶρ, Ψαῦγο, νογφο. Θεχρογάτα πὶ ἢ 

᾿Ν 
--. 
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ύρνε, δὰ πόλις ἦδεν δέδοικα δὲ μὴ τέκῃ ἄνδρ 
« εὐθυντῆρα κακῆς ὕβριος ὑμετέρης. 

τοιάδε καὶ “Μάγνητας ἀπώλεσεν ἔργα καὶ ὕβρις, 

ει ε οἷα τωνῦν ἱερὴν τήνδε πόλεν “ατέχει. 

δμδωα αὶ θι6 ἸΙολλῷ τοι πλέονας λιμοῦ κ κύρος ὥλεσεν ἤδη 
ἄνδρας, ὃ ὅσοι μοίρης «τλεῖον ἔχειν ἔϑελον. 

ἤδμα χη «Ἀρχῆ ἐπὶ ψεύδους μεκρη, χάρις" ἐς δὲ τελευτὴν ὁ 
αἰσχρὸν δη κέρδος" καὶ κακὸν ἀλμδυὸν 

γίγνεται. οὐδὲ τε καλὸν ὅτῳ ψεῦδος στροσομαρτεῖ 
620 ἀνδρὶ, καὶ ἐξῆλϑε τιρῶτον ἀπὸ στόματος. 

Οὐ χαλεπὸν ψέξαι τὸν πλησίον, οὐδὲ μὲν αὐτὸν 
αἰνῆσαι. δειλοῖς ἀνδράσι ταῦτα μέλει. 5 

σιγᾷν δ᾽ οὐκ ἐθέλουσι κακοὶ κακὰ λεσχάζοντες 
οἱ δ᾽ ἀγαθοὶ πώντων μέτρον ἴσασιν ἔχειν. 

625 Οὐδένα παμπήδην ἀγαϑὸν καὶ μέτριον ἄνδρα 
 φῶν νῦν ἀνθρώπων ἠέλιος καϑορᾷ. 

διϑοως 48,6: Οὔτι μάλ᾽ ἀνϑρώποις καταϑύμιω σ«.ὦντα τελεῖται: 
πολλῷ γὰρ ϑγνητῶν κρείσσονερ, ἀϑάνατοι. 

δνὶ5. ποικέλον. Ἐριιμείο. ἰδ ο!ὶ δυηΐοο τηϑὶ τα δοηνοα 
τὐἱξ αιιᾶπι δηβαὶ,, οαΐ ἰάτὰ δαασμη ἡάροσον εϑὶ, ψυχρόν: 

ὑκοκ. 
610. προσομαρτεῖ εδῖ ἴῃ αδίπον οοὐᾶ, ψαΪϊξο προφο-- 

μαρτῇ. Αἱ ΠΝ ̓θτὶ δ ἢ. μά απε, πιεῖσο τιυβαι ογῇ 
κἂν ἐξίλϑῃ. Ἐπιοπάο καὶ ἐξῆλθε. Βκυκοκ. 

. βρλ8. πολλῷ. δὶς ἐπ εἀϊίο διοβαοὸ Ἰορίναν. Τὴ βογί-οὶ 
Ῥίο πολλῶν, ππδηάοβε αιίάθαι, δοὰ δὰ ψόγοτι ργορίαβ, 
4αδπὶ γεοερία ἐπ ὙΒεορπΐάς Ἰδοιίο πολλόν. Αρυὰ δυο 
᾿ ὄδώα,, κρείσσων τηδβῖβ ῬΓΌΡο ιᾶπι κρέσσων, ηυοὰ δρυὰ 
Ἰριπογῖν πο τορεγίον. Βπυποκ, ΡΝ 
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τς Μδλλ ἐν ἀμηχανίησε κυλίνδομιαι, ἀχνύμενος κῆρ. δοδαως 95.α 

350 ἄχρην" γὼρ πενίην οὐχ, ὑπερεδρά κοχίεν. - 

γ᾿ . ἵ "Ὺ τἴλρς ς Ἀλτ; ι ᾿χἐγϑ 
. Πᾶς τις πλούσιον ἄνδρα τίει, αἀτίει δὲ σπτεγιχθον. 

"ἴ ἐὲ ΟῚ ὌΠ ζ Σ. 4Ὁ δὶ γῇ ν 

πᾶσιν δ᾽ ἀνθρώποις ὐτὸς ἔνεστι νόος. 

ἐ γ᾿ ᾽ 3 Υ͂ ΕΥ 

ἹΠαντοῖαι κακότητες ἐν ἀνϑρώποισιν ἔασι" 

παντοῖαι δ᾽ ἀρεταὶ, καὶ βιότου παλώμιαι. 

)55 “ργαλέον φρονέοντω παρ᾽ ἄφροσι στόλλ᾽ ἀγορεύειν, ἤξρνειις3,. 

χαὶ σιγᾷν αἰεί" τοῦτο γὰρ οὐ δυνατόν. 

Αϊσχρόν τοι μεϑύοντα παρ᾽ ἀνδρώσι νήφουσ' εἴν οὐ δίοβοιυς (8.} 

αἰσχρὸν δ᾽ εἰ νήφων «τὸὼρ μεϑύουσι μένοι. 

ἨἩβη, καὶ νεύτης ἐπικουφίξεε νόον ἀνδρός" δξαβοωω 6}. 

δάο σιολλῶν δ᾽ ἐξαίρει ϑυμὸν ἐς ἀμπλὰκίην. 

ιπερ μὴ ϑυμοῦ κρείσσων νόος, αἰὲν ἔν ἄταις, 
Ἡὐρν᾽, ὅγε καὶ μεγάλαις κεῖται ἐν ἀμ- 

᾿ σιλακίοις. 

68ο. Βορεοίπι μος ἀἰδείοβοῦ ἴῃ σοαά. ρΡοϑὲ νουβοχα 
ποβίγαθ εὐϊίίοχ δ χογο. ἰδίφας Ἰοριαν ἀρχὴν γὰρ πενίης. 

ΒΌΝΟΚ. 

6532. οὐτὸς, Ἰὰ εδὶ ὁ αὐτός. Ὑι4ε δά νυ. ὅ24. Ῥεγρε- 
τάτα ἴῃ δγὶθ αὐτός. Βπυνποκ. ὶ ᾿ 

65). νηφουο. ἘεΕΚΊκοΓιι8. ε (οᾶ. νηήφοσιν. ἴα διϊᾶτα 
βαρτα ν. 475. ὅδνὸ δυΐοπθ πος Ὠᾶθοαθ Ῥγὸ ρμαγιϊοἱρίος- 
ἀσχο εδὲ αἀϊοοϊίναμη, οείθη ἀθπιτη αὐ ἄφρων, ἴδωων εἴ 
οἰτ  α. Ρατγιϊοὶρία αθϑὶ πδίπνρδιν ἱπάπογιὶ. ποι ϊαπι ν 6}. 
3: δ8ϑιδη γνογυστη νοὶ δἀϊοοϊ νογαϊ,, εἰΐατη ἱποϊπαἰϊοπ δ 
τοσάατλ τπαίαγο β8ο]οηὶ. ϑίο ἀϊοίϊυν “ρχων, "άρχωνος, 
Τὥσων, ΦΔώσωνος, ΐλλων, Μέλλωνος, ίένων, Μένωνος. 
Ουδηηπάτη μᾶδς γορϑιία εϑὲ θηοχία ἐχοθρὶΟὨ  Βι18. 

68, μένοι. δὶς ἀπὰ8 οὐάεχ. Βο]ααὶ οαπὶ ΑἸάο, μένει, 
απο δεῆις Βοριὰ εθῖ. ΤΌ ΡΏΘΡι8. μοβϑίτηο μένῃ. 

᾿ Βκυνοκ.. 
θά... Αὐρν᾽, ὅγε καὶ μεγάλαις. 81. ορίϊπηε, ππι8. οοα. 

ἴῃ ᾿ἀποθιι  4}118. Χύρνε καὶ μεγάλαις. φαδτίο., αἱ ἴκ 
ΑἸαϊπα, Χύρνε τοὶ καὶ μεγάλαις, τπιπἀδ δεααϊογεβ. οαϊΐοτο5 
ει οσυπὶ Αύρνε τι, παὶ μεγάλαις. ὕϑμπιῖοα νεγὰ εϑὲ ποϑίγα 
Δερίίο. Βπυκοξ. 
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48 ΘΕΘΥΝΙΖΟΟΣ,. 

᾿Βουλεύου δὶς καὶ τρὶδ' ὅ τοι κα ̓  ἐπὶ σὸν νόον ἔχϑῃι 
᾿ς αφηρὸς Ἶ γὰρ ἀεὶ λάβρος ἀνὴρ τελέϑει. ΄. 

νδράσι τοῖς βίθοαι ἕπεται γνώμῃ τε καὶ αἰδώς" 

οὐ νῦν μὲν πολλοῖς, ἀτρεκέως δ᾽ ὀλίγοις. 

ὰ νι Ἐλπὶς καὶ κίνδυνος ἐν ἀνορώποξν, ὁμοῖοι. Ὰ 

᾿ϑωθωυν 9. Πολλάκι στὰρ δόξαν τε καὶ ἐλπίδα γίγνεται οι 

6ὅο 

ο΄ οὗτοι γὰρ χαλεποὶ δαίμονες ἀμφότεροι. δ 

ἔργ᾽ ἀνδρῶν" βουλαῖς δ᾽ οὐκ , ἐπέγεχτο. φέλος. 

οὔ τοι κήδει ὁ εἷς οὔτ᾽ εὔνουν, οὔτε τιν ̓ ἀϑοὸν,. 
ὡ ἃ ἱκὴ ὑπουϑοίου σιρήγματος γεν. “αν . 

Τρόμενὴ ̓ αηκΆ ΟΣ σιστοὺς εὕροις κεν ταίρους, 
τ κείμενος ἔν μεγάλῃ ϑυμοῦ ἀμηχανίῃ:, “ 

Ἡδὴ νῦν αἰδῶς μὲν ἐν ἀνθρώποισιν ὄλωλεν" 
αὐτὰρ. ἀναιδείη γαῖαν ἐπιστρέφεται, ὁ 

δι5. ἔλϑῃ. 8ἴς ππαθ ἐοᾶ. δαπὶ ΤΌΓΗΕΒΟ : ἔτδς Ἀεὶ οὗκα, 
ΑἸάο ἔλϑοι. Βκυκοκ. Αἀνογὶδ δότω για τόν." ς 

646. οὐ νῦν μὲν πολλοῖς, ἀτρεκέως δ᾽ ἀλὴνοιοὶ 'δίω 40... 
πος οοὐά. εἰ ΑΙάα5. Βα ίοιεῦ Ῥεγάοάας ὃχ (ουόν πρκὰ 
οἱ νῦν ἐν πολλοῖς ἀτρεκέως ὀλίγοι. Βκυποκ, 

64). δμοῖοι. ΝοΙϊα5. ἴῃ δίορβαδθο 1Ὲ τὰ ὁ 
ὅλος ἐπώμρν νοϊαΐδδοπη, πδϑοῖο ϑ69, ἐλωξγαν ἐμὰ ἐαθὲ 

βιῖί. Βκυνῦκ. ᾿ 

6δι. οὔτε τιν᾽ ἐχϑρόν. Ῥετρεγατω ἴῃ. εἰϑεὼ οὔτε τὸν 
ἐχϑρόν. 8ε4ᾳ. ν. ἀντιτύχοι, αοᾷὰ υαἷγο τεροβυοραπη" 
ἄγπιανὶε μΡοβίπιοάο ὑπὺϑ πα Ἐεϊίφαΐ οαπὶ ἱπιργεβ5}8 
ἀντιτύχοις. Ῥοδὲ απο βεηϊοηείδηι ἴὰν ςυαιρῥτόντ ΑΥΣ 
«βόα, «υοὰ ΡΝ υἶοε ἐχμϊδεη ἀαχη τῆς “5 σο 117.. ᾿ 

πυποκ. ὁ 
᾿ ΤΙΥΓΨΎ 

055, εὕροις πεν. ὕψι» ςοᾶ, εὕρισκεν. Βπυκοκ, 0. Ὁ 

Ὶ 
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“4 δειλὴ, σεενίη, τί ἐμοῖς ἐπικειμένη ὦ μοις Ἰοὶ αὐ 96. 
σώμῳ καταισχύγεις καὶ γόον ἡμέτερον,Ἠ ᾿ 

αἰσχριὶ δ᾽ ἔμ᾽ οὐκ ἐϑέλοντα βίη καὶ πολλὰ διδάσκεις, 
ες ἐσϑλὰ παρ᾿ ἀνθρώπων καὶ κάλ᾽ ἐπερφάώμενον ; 

᾿Εὐδαίμων εἴην, καὶ ϑεοῖς φίλος ἀϑανάτοισε,νδοῤενας "03,1 
ύρν᾽" ἀρετῆς δ᾽ ἄλλης οὐδεμιῆς ἔραμαι. 

Σὺν σοὶ, ύρνε, παϑόντι κακῶς ἀνιώμεϑα τεάντες. 
ἀλλὰ τό γ᾽ ἀλλότριον κῆδος ἐφημέριον. 

Μηδὲν ἄγων χαλεστοῖσιν ἀσῶ φρένα, μηδ᾽ ἀγωθοῖσι 
δ χαῖρ᾽, ἐπεί ἐστ᾽ ἀνδρὸς πώντω φέρειν ἀγαϑοῦ. 
2 ἢ " ς »- - 

Οὐδ᾽ ὁμόσαι. χρὴ τοῦϑ᾽, Οτε μήποτε. πρήγμω ' 
: φοδ᾽ ἔσται. 

"Ἢ Δ 4} ᾿᾿΄ ι ᾿"ἤ "α΄ ϑεοὶ καὶ γὰρ νεμιεσῶσ , οἷσιν ἔπεστε τέλος. 

Χρὴ πρῆξαι μέν τοι τε. καὶ ἐπ κακοῦ ἐσϑλὸν ἔγεντο, 
καὶ κακὸν ἐξ ἀγαϑοῦ, καί τὲ πενιχρὸς ἀνὴρ 

δ5γ. ἐμοῖς ἐπιρειμένη ὥμοις. ϑὶς διοθασαθ, ἴὰ Τῇδο- 
δαϊάο, ἐμοῖσι καϑημένη ὥμοις. Βκυποκ. 

0θά. ἀὠλλοὺ τὸ γ᾽ ἀλλότριον. ὟαΪϊδο ἀλλὰ τοι ἀλλότριον. 
ΜΠ Ωὰ5. οοχπιποῦο ἀθογαὶ αὐ ϊσα]ι5. Βακυκοκ. 

06. Νίαϊε ἴῃ Ρ]ογίβαι οαϊε, Ἰορ αν: οὐδ᾽ ὀμόσαι χρὴ 
τοῦτό τι, μήποτε. Ἐιδοία νοῦθ8 ἀϊδιϊηχιὶ Νοαμάον, 8:1-- 
χαΐΐ οϑὶ ἰδιαὰ Μοηδηατι: 

οὐκ ἔστι εἰπεῖν ζῶντα, τοῦτ᾽ οὐ πείσομαι- 
Βπυνοκ, 

668. ϑεοὶ καὶ γὰρ νεμεσῶο᾽. Ἐτὶοἀοτηδηπ. ἂς πιο, 5}]], 
Ῥεπίατϊηῃ. βου, Ρ. 558. νογο, ορίδουν, οονείρι ϑεοὶ γάρ τοῦ 
Ψ. θαιηάαθ βου ρίυγαϊη ἰτη (ΔΤ ΓΑ 8. ΘΟΙΩ τ το ᾶν 1, 
ψαυϊξαία, αυδὰ ϑυ]αγρίι8. τητίανὶὶ ἴῃ 9. γαρ καὶ ν., 
ποῦ ἰθίοταπάα ἰὰ ὙΠποορηΐάδ: ἔογεπα. ἰονεῖ τὴ ροδία 
Οταβοϊίαι 8. οἰϊονίον 5. Ψ, απδὸ ἠοίανὶ ἴῃ Οτγεαζοῦὶ Νο]οί, 
1, ν. 78. οἱ δά Τενρμὶοῖ. ὙΥ γα οκιὶ Ρ. 5. Μοὸχ ἴ6ρ: ἔπ᾽ ἔστι. 

669. χρηὴ πρῆξαι ᾽μέν τοῦ τι, Ῥεγρογϑτη γυϊδο καὶ 
πρῆξαι. Ἔκυκοκ, Ἐπ 

1} 
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᾿αἴψα μάλ᾽ ἐπλούεησεῴκαὶ δ᾿ μάλα πολλὰ πιἐπιῦαε 

ὮΝ (δ. 

δγ5 

68ο 

680 

ΝΣ 600 

ἐξασιένης σάνε οὖν ὥλεσε νυχτὶ μιεῆ. 
καὶ σώφρων ἥμαρτε, καὶ ἄφρονι: τολλιίέκε δόξω. 
ον ἔοπτετο" καὶ τιμὴν καὶ χακὸς ὧν ὅλον. 

Εἰ μὲν χρήματ᾽ ἔχοιμε, Σιμιωνίδη, οἷά σεερ ἤδειν, 
οὐκ ὧν ἐνιώμην τοῖς ἀγαϑοῖσε συνών. 

γῦν δ᾽ ἐμὲ γιγνώσκοντα παρέρχεται" εἰμι δ᾽ ὦ ᾿ἄφωνος 
χρημοσύνῃ, σιολλῶν γούς περ ἄμεινον ἔτι, 

οὔνεχα νῦν 'φερόμεσϑα, καϑ' ἱστία λευκὰ ϑαλόντες, 
“Μηλίου. ἐκ πόντου νύκτα διὰ δνοφερήν. 

ἀνελεῖν δ᾽ οὐκ ἐθέλουσιν, αὑπερβάλλει δὲ ϑώλασσω 
ἀμφοτέρων τοίχων, ἡ μάλα τις χαλεστῶς 

σώξεται" οἱ δ᾽ εὕδουσι" κυβερνήτην μὲν ἔπαυσαν 
ἐσϑλὸν γ᾽, ὃς φυλακὴν εἶχεν ἐπισταμένως" 

χρήματα δ᾽ ἀρπάξουσι βίῃ, κόσμος δ᾽ ἀπόλωλε" 
δασμὸς δ᾽ οὐκ ἔτ᾽ ἴσος γίγνεται ἐς τὸ μέσον" 

φορτηγοὶ δ᾽ ἀ ἄρχουσι, κακοὶ δ᾽ ἀγαϑῶν καϑύτπερϑε. 
δειμαίνω μή πὼς ναῦν κατὰ κῦμα σίῃ. 

ταῦτ᾽ ἐμοὶ ἠνίχϑω, κεκρυμμένᾳ τοῖς ἀγαϑοῖσι" 
γιγνώσκοι δ᾽ ἄν τις καὶ κακὸς, ὧν σοφά ἧ. 

θ71:. πέπαται. Ῥογρογᾶπι ἴῃ ᾿ἰδτὶβ πέπασται. Ὑίάε 
βιαρτα δὰ νυ. 48. Βκυνοκ. ΜΆ] ]οπὶ πέπατο. 

678. γνούφαπερ. ἰ(οἀά. γνοὺς ἂν ἄμεινον. ΑἸδὺ5 πει-- 
ἰγαπὶ Ρϑειίκει τὰ ἐναδοὶ οἰοιάϊοαπίς γογϑι. Βπυκοκ. 

686. οὐκ ἔτ᾽ ἴσος. ϑὶς ἰγο8 οοὐά, τεοῖθ., Μάϊ ο ἴσωξ. 
Βεκυκοκ. ΔΙεδίδιν. νοσοῖη ἌΝ ΜΌΜΜΗ Ὥδπὶ Τοο-- 
βηΐβ. αἰχίε ἴσος, πο ἴσος. Ὡς Κ. 1. παρον ΤΑ ονβομίιϑ 
ποίαν ἰὰ Αεὶ. ῬΒίϊο!, Μίοπας, 1. Δ. Ρ. “00... 

ὅϑο. δὲ 4υ8ε νοῦϑὰ Ῥγοχίτηο ϑθαυιηίν Ρεγρεμάδ5, ἴ-- 
ΟἶΠα βαδρίοογὶβ, δηῖθ κεκρυμμένα ἐχοὶ ἀἶθ5ε. πορδιοπδαι οὐ- 
Ἑὰ ἰπβογιὰ, πηεῖτο πὸρ ἐπεϊιθη ἀαπι. Ηοτπθροβ ἢ]. ἍΝ 
80. ἀοβίστῳ, οὐδ᾽ υἱὸν λώϑεν ᾿Δτρέος ὀξὺ βοήσας. 

δ09. «γεὲ καχός, δῖ. 6 5βεπίοηιία ἰεβοπάμμ: ἐμερίς 
συ θ καὶ κακόν. Βκυνοκ, 



ΠΑΡΑΙΝΈΣΕΙΣ. ᾿ς ἡ 

ἜΝ ολλοὶ πλοῦτον ἔχουσιν ἀΐδριες" οἱ δὲ τὰ καλὰ 
"7. ζητοῦσιν, χαλεπῇ τειρόμενοι «τεψίη. 

β ἄρδειν δ᾽ ἀμφοτέροισιν ἀμηχανίη «ταράκειται. 
β εἴργει γὰρ τοὺς μὲν χρήματα, τοὺς δὲ νόος. 

θ905 Οὐκ ἔστι ϑνητοῖσι πρὸς ἀϑανάτους μαχέσασϑαι, 
οὔτε δίκην εἰσιεῖν, οὐδενὶ τοῦτο ϑέμις. ἑ : 

γ ὶ ἡ ' ὲ 

Οὐ χρὴ ποιμαίνειν ὃ τι μυὴ ποιμναντέον εἴη, 
οὐδ᾽ ἔρδειν ὃ τε μὴ λώϊον ἢ τελέσαι. 

“Χαίρων εὖ φτελέσειας ὁδὸν μεγάλου διὰ πόντου, 
00 καί σε Ποσειδόων χάρμω φίλοις ἀγάγοι. 

ἸΠΠολλούς τοι κόρος ἄνδρας ἀπώλεσεν ἀφρονέοντας. δίοδαιμ ἡ, με 
γνῶναι γὰρ χωλεπὸν μέτρον, ὅτ᾽ ἐσϑλὰ παρῇ. 

Οὐ δύναμαί σοι, ϑυμὲ, παρασχεῖν ἄρμενα πιάντα. δοθοιμει ἢ 
φέτλαϑε" τῶν δὲ καλῶν οὔ τι συὺ μοῦνος ἐρᾷς. 

οὐ Εὖ μὲν ἔχοντος ἐμοῦ, πολλοὶ φίλοι" ἢν δέτε δεινὸν 
ἐγκύρση, παῦροι πιστὸν ἔχουσε νόον. 

Φροντίδες ἀνθρώπων ἔλαχον «ττερο, ποικίλ᾽ ἔχουσαι; 
εειρόμεναε ψυχῆς εἵνεκω καὶ βιότου. 

Ζεῦ πάτερ, εἴϑε γένοιτο ϑεοῖς φίλω, τοῖς μὲν 
ἀλιτροῖς 

εἶ ε αι Φ Υ “« , Υ͂ γ10 ὕβοιν ἀδεῖν" καί σφιᾷ τοῦτο γένοιτο φίλον 

006. οὔτε δίσην. Μηϊρο οὐδὲ δίκην. Βκυποκ. 
οῦ. Ῥοβὲ ππς σνουβαπὶ Ἰοριιηΐαν ἴῃ ἱτηργ 8818 ἀθοοπλ 

ἀἰδιίομα, αὐδρ ἜΧΕ θυ βαρνα δὰ ν. δι0. ἰβ βυιδιοἰαμένν 
ηπηαις αἰΐα ϑοϊοιΐβ, {π86 ἱπίο: Βαὶμβ ἐγασιαοηΐα νἱὰς 
Ἱ. Ταπι οοάίςο5. μαθοπὶ ἀἰδιϊομοι, 4αοὰ ἱπ΄ νυ]ραγί-- 

θὰ5. δα το  θ8 οχβϑέϑὲ ηΐον νογϑὰβ δ ἀ 08 α ἀϊνοιβὶβ 90χ1- 
Ῥίον μι, φρογείδες “-. βανκοκν, 

2 



ῸΦ' ΦΕΟΓΝΙ͂ΜΟΣ 

ϑυμῷ, σχέτλια ἔργα μετὰ φρεσὶν ὅστις ἀπηνὴς, 
ἐργάζοιτο, ϑεῶν μηδὲν ὀπιζόμενος, 

αὐτὸν ἐπειτω τιώλεν τῖσαι καχά" μηδέ «΄ ὀσείσσω 
τ΄ φατρὸς ἀτασϑαλίη «παισὶ γένοιτο κακόν. 

γιῦ παῖδες δ᾽, οἵ τ᾿ ἀδίκου στὠτρὸς τὰ δίχαια νοεῦντες 
ποιοῦσι, Ἡρονίδη, σὸν χόλον ξόμενοι, 

ἐξ ἀρχῆς τὰ δίχαια, μετ᾿ ἀστοῖσιν φιλέοντες, 
μή τιν᾽ ὑπερβαοίην ἀνειτίνειν σπεατέρων. Ὁ 

ταῦτ᾽ εἴη μακάρεσσι ϑεοῖς φίλα. νῦν δ᾽ ὁ μὲν ἔρδων 
720 ἐκφεύγει" τὸ κακὸν δ᾽ ἄλλος ἔπειτα φέρει. 

., 

Ταὶ τοῦτ᾽, ἀϑανάτων βασιλεῦ, στὥς ἐστὶ δίκαιον, 
ἔργων ὅστις ἀνὴρ ἐκτὸς ἔοι ἀδίκων, ᾿ 

μή τιν᾽ ὑπερβασίην κατίχων, μή ϑ᾽ ὅρκον ἀλιτρὸν, 
ἀλλὰ δίκαιος ἔοι, μὴ τὰ δίκαια παϑεῖν:; 

γ3ὃ εἰς δὴ καὶ βροτὸς ἄλλος ὁρῶν πρὸς τοῦτον, ἔπεειτω 
ἅἄζοιτ᾽ ἀϑανάτους : καὶ εἰνα ϑυμὸν ἔχοι, 

ὁπηότ' ὠνὴρ ἄδικος καὶ ἀτάσϑαλος, οὔτε τι ἀνδρῶν, 
οὔτε τε ἀϑανάτων μῆνιν ἀλευόμενος, 

7ιι. μετὰ φρεσὶν ὅστις. ϑὶς Ἰοσοπᾶπτη, οἱ οἰ Νεαι.- 
ἅσιιπι εὐδίας νἰάθο. Ῥεγρογαπὶ ἴῃ ἃ} 5. εὐ  οηἶθιι5. μέε-- 
τὰ φρεσὶ δ᾽ ὅστις. ῬΟΥΓῸ ε5ὶ δίς Ἰοςὰβ ἐπ ἱπυργοβϑὶθ οχμηΐ-- 
Βὰβ μεγνεῦβε αἀἰδιϊποῖυβ. Βκυποκ. 

γα. ΗΠΐς εἱ βεοιπᾶο δρδίης σοῦϑὰ ἔορο τδροπο ῬγῸ 
ἐών, αποὰ ἰπ Ἰθγὶβ οπνηΐ θα δὲ σοπίγα δνηΐαχϑοβ [6 6:6), 
οἷα Βαθίία σαιϊίοπὸ Ὑὰ 115 ἴδ παϑεῖν εὐϊάεγαί, πο ]α 
Α]α, ὋΣ ὁρίπουῦ, αποῖον τὸ. Νάτη οοὐἶσος οπήπο5. οαπὶ 
ΑἸάο Βαρθηὶ πάϑη, ἡποᾶ «Αἰ ῥ᾽] αγί οὶ γεϊησεγαηι, 81-- 
χὰ] τον δα νυ. 728. ἰρτὶ μαροηὶ καὶ τίνα ϑυμὸν ἔχων, δὶ 
δϑηδιι5 ἰΐαρίιαὶ ἔχοι. Βκυκοκ. 

737. οὔτε τι ἐνδρῶν, οὔτε τε ἀθανάτων. Ῥεγρεγᾶπι 
Τυτηοθιβ οὔτε τὸ ἀνδρὸς, φαοὰ Ῥὲγ αἰΐαβ εὐϊίοιεβ ργο-- 
Ῥᾶρξαϊιμη ζαΐ. Μεῖΐις ΑἸάι5 εἀϊάογαι, οἱ εδὲ ἴῃ οοὐά, 
οχὐημῖθιιβ, οὔτε τεῦ ὠνδρός, ϑεὰ οομποϊπηϊον, εἰοφαηιίοῦ, 
ἃς Ρῥτγοίηδε νογὰ εδὶ ηοβίγ ἰεοίίο, Βπυκοκ. ' 
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ὑβρίζει ̓  σελούτῳ κδκορημιένος, » οἱ δὲ δίκαιοι. 
τρύχονται, χαλεσιῇ τειρόμενοι στεγίῃ 5 

- 

Ταῦτα μαϑὼν, φίλ᾽ ἑταῖρε, δικαίως γρήματα ποιοῦ, 
σώφρονα ϑυμὸν ἔχων ἐκτὸς ἀνασϑαλίης, ᾿ 

αἰεὶ τῶνδ᾽ ἐπέων μεμνημένος" ἐς δὲ τελευτὴν 
᾿αἰνήσεις, μύϑῳ σώφρονι πειϑόμενος. 

Ζεὺς μὲν τῆσδε πόληος ὑπειρέχοι, ᾿αἰϑέρε γαίων, 
δ. ..} δεξιτερὴν χεῖδ᾽ ἐπὶ ἀπτημοσύνῃ,. 

ἄλλοι τ ἀϑάνατοι μάκαρες ϑέοί" αὐτὰρ ̓ “πόλλων 

ἀρϑρώσαι γλῶσσαν καὶ γόον ἡμέτερον. 

φόρμιεγξ δ᾽ αὖ φϑέγγοιϑ' ἱερὸν μέλος, ἠδὲ καὶ αὐλός. 
ἡμεῖς δὲ σπονδὰς ϑεοῖσιν ἀρεσσάμενοι 

σείνωμεν» χαρίεντα ἐετ' ἀλλήλοισι λέγοντες; 
μηδὲν τὸν Μήδων δειδιότες πόλεμον 

ὧδ᾽ εἶναι. καὶ ἄμεινον ὁμόφρονα. ϑυμὸν ἔχοντας 
γόσφι μιεριμνώων εὐφροσύνως. διάγειν 

τερπομένους, τηλοῦ δὲ κακὰς ἀπὸ κηρὰς ἀμῦναι; 
γῆρας τ᾽ οὐλόμενον, καὶ ̓ϑανάτοιο τέλος. 

Χρὴ Μουσῶν ϑεράσποντα καὶ ἄγγελον, δ΄ τὲ 
ον φπδρισσὸν 

εἰδείη σοφίης, μὴ φὀνεθαν. φελέϑειν " 

792. Αἰδυς παμοὶ φύρμιγγ᾽ αὖ ΩΝ ἱερὸν μέλος ἡδὲ 
καὶ αὐλῷ, αποᾷ τοι ΘΥΠΡΌΡΘισ, οονγθοῖα βουϊρίαγαδ 
τηοηα, φϑέγγοιϑ᾽. Ἐδὲ ᾿ϊλααο ποτηϊηαϊντιθ ᾿πι5. νον θὲ 
ἌΡοΙΪο, πποπὶ ἰαπηθ πη σπᾶτ δια ἶνὶ ἐἰ διοίπογὴ ἔκ ἰ556.- 

οἴη ἀποθι5 οοὐά. εδὲ, οὐ Τ αγποθυΐβ οὐ, φϑέγγοιοϑ᾽, 
«ποὰ ἰο]ογάθι]ς αίάπι, Ὧδς ἰδίπθῃ τη  Ὠ 118 τπθη ἀοβιιπι 
ἐρί. Ἄεξροηο, φόρμιγξ δ᾽ αὖ φϑέγγουϑ᾽ ἑερὸν μέλος, ἠδὲ καὶ 
αὐλός. Βκυνοκ. 

748. καὶ ἄμεινον ὁμόφρονα ϑυμὸν ἔχοντας. ΑΙδ 5 οἵ 
οοάἀα. ἀμείνονα εὔφρονα. Ἵη. αἹι5 οαϊπ ἄμεενον- εὔφρονα. 
Ῥοβινοπιατυ νόσον τη δε ὅγδηΝ βο4 πο η8 δἀγνογθίαπι εὐὖ-- 
φύοσύνως. Βαυνοκι 



ΓΝ ΘΕΟΥ͂ ΝΙ4ΟΣ 

ἀλλὰ ων μὲν μῶσϑαι; τὰ δὲ δειχνύναι, ἄλλα δὲ 
στοιεῖν, 

780 ἐν σφιν χρήσηται ἝΝ ἐπιστώμενος, 

Φοῖβε ἄναξ; αὐτὸς μὲν ον -βφανι σιόλεν ἄκρην, 
Αλκαϑύῳ “Πέλοπος σταιδὲ χαριζόμενος" 

αὐτὸς δὲ στρατὸν ὑβριστὴν Μήδων ἀπέρυκο, 
τῆσδε σιόλευς, ἵνα σοὶ λαοὶ ἐν εὐφροούνῃ,. 

γδ5 ἦρος ἐπερχομένου » αλειτὰς πέμπωσ᾽. -ἐνατόμβας, 
περπόμενοι κιϑάρη καὶ ἐρατῇ ϑαλίῃ, ᾿ 

παιώνων τὲ χοροῖς, ἰαχαῖοί τὸ σὸν σπιερὶ βωμιόν. 
ἐκ γὰρ ἔγωγε δέδοικ᾽, ἀφραδίην ἐσορῶν 

καὶ στάσιν «Ελλήνων λαοφϑόρον. ἀλλὰ σὺ, Φοῖβε, 
σθο ἵλαος ὕροτσην «τήνδε φύλασσε πόλιν. 

γ40.. 75. Μίρα Βτυεμι ἐπιογριῃοιίο Βουταπι δου βυσ. 
Αἰ γϑδίς ἀπὶ μοϑὲ ποιεῖν μυηοίαην, μοϑὲ ἐπιστάμενος 
δἰβαυτη 

79ι. ΗΙ νεγβι5 μείνει Κα Ῥγδεβοηΐ Δτααποσιίια Ρᾶ- 
τοῖς ὙΤΊοι ὟΝ ἡἰνὴ δαπι αϊθ56. ς Οταροία, 
δάοιηηιε ἀρνοβδη! ἱρϑὶ, 'ψειν αυὶ γα 
δαπὶ ἤυΐδ56. αὐτοί, Ὁ). ΑἸεοδίμβοὸ Ῥεϊορὶβ ΠΟ, 
μα ρὴᾳ ἔσαν, αἰγίδα ἃ Οτγοιοηβίθυϑ χποδηΐα αν ΤῊ 
δῶσ εἰ ἀκ ον ἀσ Ῥαυβαηΐαβ ἰθ ΑἸ εὶς. (λρ. 

ΧΙ. Ἑ “ γαδθμι Μεραγθηβοβ Ῥγὸ σου ον βιιδς ὑγ- 
θ5 Ἤρκει. πιοὰ ἢο3 ἡἰπεοξοίάία ὙΟΓδι5 ἰοδία- 
τατοἐηβου ρει νεῖ αν 8 τορογίᾶ, ααδπὶ Ῥγοτα ἴο. 
Ὕαγίον δὰ Τοπιοβίβοπειι Ὑ. 1]. ν. 558. υιδὶ πᾶὶς 4΄.1- 
ΚΑΘΕΟΥ͂ Ἰεβῖιιν Ρέρ ““ᾺΚΑΘΟΟΥ͂. Ολγπιοα ἴρβαμπι δὲς. 
Ῥτγορομο: 

Ἐκ περίβωτον ἀπ᾿ ἀνθυπάτων καὶ ὑπάρχων 
γιὰ. δα καϑαρῇσιν ἀοίδιμον εἰνομέησιν Νὰ 
προφρονέως ϊεγαρῆες, ἐεεμνήστοις ἐπὶ ἔργοις 

εἰχόνε λαϊνέῃ στῆσαν ἀγασοώμενοι" 
πάντη Πλουτάρχοιο ος, πώντη δέ τε θαῦμα, 

πάντη δ᾽ εὐνομέης εὖχος ἀπειρέσιον, 
ἰέος ὐρίοιο, τὸν «Ἱλκαϑύου ναετῆρες 

πολλῶν ἀντ᾽ ἀγαϑῶν ἀμφὶ Δίκης ἝΝ , 
πυκεκι 

786. Οοποϊπηΐι βου βδγοίια" καὶ ϑαλίῃς ἐρατῆς. Βκυκοκ. 
Ἐογτὶ. καὶ τ᾿ ἐρατῇ ϑαλίη. 



ΠΑΡΖΩΙΝΕΣΕ:..-. ; δῦ 

ἦλϑον μὲν γὼρ ἔγωγε καὶ ἐς Σεκελήν σεοτε γαῖαν, 
ἦλθον δ᾽ Εὐβοίης ἀμυστελόεν σπιεδίον, 

Σπάρτην. τ᾽ Εὐρώτα δονακοτρόφου ἀγλαὸν ἄστυ" 
το φαΐ μὐ ἐφίλευν προφρόγως σεώνσος ἐπερ- 

ε χόμενον. 
60 ἀλλ᾽ οὔ τίς μοι τέρψις ἐπὶ φρένας ἦλϑεν ἐκείνων. 

᾿ οὕτως οὐδὲν ἄρ ἣν ἀπ ν ἄλλο «΄ἀτρης. 

Μή ποτ᾽ ηϑὸὶ μολέδημα γεώφψερον ἄλλο φανείη 

ἀντ᾽ ἐρατῆς σοφίης. ἀλλὰ «όδ᾽ αἰὲν ὄχων 
φερστοίμην φόρμιγγι καὶ ὀρχηϑμῷ καὶ ἀοιδῇ, 

το καὶ μετὰ Μῶν ἀγαϑῶν ἐσϑλὸν ἔχοιμι νόον. 

Μήτε φυνὰὶ ξεῖνον ὀηλεδμενοό ΠΑΟΚΆΣ λυγροῖς, 

εἰἤτε᾿ τιν ἐνδήμων, ἀλλὰ δίκαιος ἐὼν 
«ὴν σαυτοῦ φρένα τέρητε" δυσήλεγέων δὲ πολιτῶν 

ἄλλος τις. σὲ κακῶς ̓ ἄλλος ἄμεινον ἐρεῖ, 

τ Τοὺς ἀγαϑοὺς. ἄλλος ̓ μάλω μέμφεται, ἄλλος 
“Υ ἐπαϊνεϊ" 

φῶν δὲ χαχῶν ν μνήμη γίγνεται οὐδεμία. 
᾿ ἀἄνϑρώπων δ᾽ ἄψεατος ἐστὶ χϑονὶ γίγνεται οὐδείς" 

ἀλλ ὡς λώϊον, οὗ μὴ «πλεόνεσσι μέλει. 

ϑδορ βδίπιδ ἰὼ Πἰρυῖθ Θοην]ὰ Πδ6ο ἴηϑ Ῥογύηπίαία 
τορουϊ πῖαρ, ΨὙιά6 ἀαὰς ποίάχηαβ. δα (ὐτηϊοὶ Ν᾿ ἐβρὰ8 868. 

ι : βΒαυκοκ. 

δι. ἐφ Σικελήν. ΑἸάτ8. οἵ Ῥᾶγ8 ΓΙ ἐς Σιπελικήν. 

ες ἡπῦ, ἰδ ἰσΠ ἢ ἢος ὀχϑίαι ἴω Απίβοϊορία ΡΙαπυάίς 
81} ΜΠ ΠοΡ την. ποχαίης, 1. 1. οἂρ. 89ς. Βκυκοκ. 

778. ὡς λωΐον, οὗ --. δῖο ἄπο οοδά. ορίϊπλδ. [πὶ τη 
Ἰονίου ,ἀερταναιὰ Ἰερξϊο, ὃς λώϊον. ῬΒναβὶβ οϑὲ; ὠλλ' ὡς 
λώϊόν ἐστεν ἐκείνῳ, οὗ ὀλίγοις μέλει. Ψαῖρο ἀλλ᾿ ᾧ λωΐον, 
δἷπθ ϑεῶϑι, Βακύυκοκ. 

.Ὶ 



γϑο. 

ὅθ᾽ ΘΕΟΓΝΙΖΟΣ 

Θύδεὶς ἀνθρώπων οὔτ᾽ ἔσσεται, οὔτε πέφυκεν, 
ὅστις πᾶσιν ὡδὸν δύσεται εἰς “δου. 

οὐδὲ γὰρ ὃς ϑνητοῖσι καὶ ἀὠϑανάτοισεν ἀνάσσει, 

ων] ζο τ 

790 

Ζεὺς Ἡρονίδης, ϑνηποῖς σιᾶσιν ἀδεῖν δύναται: 

Τύρνου καὶ στάϑμης καὶ γνώμογνος ἄνδρῳ. ϑεωρὸν 
εὐϑύτερον χρὴ μὲν, ύρνε ̓  φυλασσέμεναι, 

ὦ τινί ἀὲν Πυϑῶνι ϑεοῦ γρήσαο᾽ ἱέρεια 

ὀμφὴν σημή»η στέονος ἐξ' ἀδύτου. ς τ 

οὔτε σι. γὰρ σεροσϑεὶς οὐδέν κέ τι φώρμακον εὕροις, 
οὔτ᾽ ὠφελὼκ σερὸς ϑεῶν. πφφνδαρὸς ῥα υνεαΝ 

τ ΨΚ ονλίω, ἰὴ 

χρῆμ ἐποδδ ϑανώτου τὰν αμαεΥθς, οὔτι κάκιον, 
φῶν δ᾽ ὥλλων π«ώντων, Ζ{ύρν᾽, ἀνιηρότερον, 

οἵ με φίλοι πιρούδωχαν" ἐγὼ δ' ἐχϑροῖσι γένος 
ήβεδῳ καὶ τῶν, ὅν τιν᾽ ἔχουσι, γόον: 

Βοῦς γὐλὴ ἀρὰ, πα ΐωὰΝ κρατερῷ ῦ σοδὶ λὰξ ΣΝ 
ἴσχει κωφίλλειν » παΐσιερ ἐπιοτώμενον. 

Ἡὐύρν᾽, ἔμμεηβ δ᾽ ὃ τι μοῖρα παϑεῖν, οὐκ ἔσϑ᾽ 
ἢ τ ὑπαλύξαι. 

ὅ ττι , δὲ Μοῖρα παϑεῖν, οὔ τι δέδοικα ΔΕ ΤΥ: 

“8ο, ἈΡ Ασα, δίς. βθῆς οἀϊάϊε ΑἸδυς. Ε ΥΦΑΝ 
ἱξαογαμεία ῬΤουνγποριιδ ἀεάϊε δύσσεται. Βπυκποκ. 

ηϑά, χρὴ μὲν ΑΙΔὺ5 εἰ οὐἀα. Μεπάοξδι Τογ-- 
 ν 68. Ρ]αγίπιδε τοοθρογαμε χρη μεν. 

Αἱ ἰάθη θὲπὸ φυλασσόμενον. τοροδαΐ γτυεεῃμνα το 
566. τ. ἱπωρνοβεὶ Βανοη!, ᾧ τενί κὲρ Πυϑῶνι ϑεὸς 
δρείᾳ. ἴπ ἀποθίι5 οοδάᾷ. δογίριασατα οθρογνανὶ ἤτω, 
Ἐτηοπᾶᾷο,. Ὡδηηῆιο σουγαρίᾳ ταὶ υἱάδίαν Ἰοοίο, ϑροῦ 
χρησαο᾽ ἡἕρεια. Ὁ Σ (γοχιιοηείτ5 ἀρυᾶ τὐὶ ἡ τῆνον αυδηὶ 
ἔχρησεν ν᾽ Πυϑία ἡ Βκυκοκ. 

', οἵ μὲ φίλοε προὔδωκαν. ϑΌΡΥΑ τ, ὅ80. οἵ μ5 φίλοἑ 
ἔσεν, «μοὶ σορονίξων. ἐπῆγα «ν. δέ. ΟΡαββὶπι ἃ 

Ἰν8. ἃ βυθδίαπεϊνο ἰξὰ βεϊαρίϊαν ἰπϊουσοσίο ργομοιαίαο. ο 

ΩΣ κα ς. πῶ πῶ τ χω ἀν. - χϑν ὐν τυάδι 
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ἐς ἀτολὺ ἄῤῥητον κακὸν ἥκομεν, ἔνϑα. μάλιστα, 

πρναμαμὴ ἘΜ ΑΛΥΜΜΟΜΜΕ κοῖρα λώβοι ϑανάτου. 

Οἱ δ᾽ ̓ἀπογηράσκοντας ἀτιμάζουσι τοϊῆας, 

φρύτων τοι χὠώρ!)» Ηύρν᾽, ὀλίγη τελόϑει. 

Μήτε τὴν αὖξε τύραννον ἐπ᾽ ξλυείσι κέρδεος εἶναι, 

μῆτὲ χτεῖνε, ϑεῶν ὄρκίω συνϑέμενος. 

Πῶς ἡμῖν σέτληχεν ὑπ᾽ αὐλητῆρος ἀείδειν 
ϑυμός: γῆς δ᾽ οὖρος φαίνοταε ἐξ ἀγορῆς, 

ἢ τε τρέφει καρποῖσιν ἐν εἰλασίναις φορέοντας 
ξανϑῇσίν τε κόμαις πιορφυρέους στεφώνους. 

ἀλλ᾽ ἄγε ὍΝ Σαύϑα; χεῖρε νερόν ἀσόσταυε δὲ 
ἰχῶμον: " 

σένϑει δ᾽ εὐώδη χῶφον ̓ ἀπολλύμενον. 

1Πότει χρήματ᾽ ὀλεσσω, ἀπεστίῃ δ᾽ ἐσάωσα" 
γνώμη δ᾽ ἀργαλέη. γίνεσαι, ὠμυφοτέρων.- 

πάντα ̓ φὰδ ἐν εἰἀρρννινηβ ποὶ ἐν φϑορᾷ᾽ οὐδέ τις 
Ὑππ ὟΝ Ἢ ἡμῖν ; 

τ αἴφιος ἀϑανάτων, ον" ϑεῶν μαπάῤων" 
ἀλλ ἀνδρῶν τὲ βίη, καὶ πέρδεω πολλὼ, καὶ ὕβοις 

σολλῶν ἐξ ἀγαθῶν ἐς κακότην ἔβαλον. 

Δισσαῖ, φοι πύσιος κῆρες δειλοῖσι βροτοῖσι, 
δίψα τὸ λυοιμελὴς, καὶ μέϑυσις χωλεπή. 

"707. ἄῤῥητον καχόν. 51. ἀΌΔΈΙΟΥ εὐ. ἥπα ἴῃ Ις- 
εἴϊοπε Δοαα Θβο  γῖῖ8. Τρ τοβϑὶ ἄῤῥηκτον, {πιὸ ἃ δᾶτι6 ΘΟΥ-- 
τοσιοι 5 ̓πα  σεθαὶ, αδην ἔῸ ΠΟΙ Εν δα δεθηῖ ΒΌΒΏ ΚΘ Ω πι5 
γδροπθπο ἄπρηκτον᾽, Αἀὶ οἱορατ  βοηαο ἀοοίγίπιας υἱ-- 
Ταπι ἴῃ Τρ δὶ, Οὐ, ΠῚ ν. τό... θπυκοκ. 

7099. Νοὴ τπαϊο ποὺ ἀϊδιϊομοῦ δι θα ΘΓ οἰ ΕΓ 1}: ααοὰ 
βῆ ν. τϑϑ. τ ὁ ἀποθτιθ τῆα ἢ ον οὶ δοηϊοητία. Βκυνοκ. 

8ιάν ἔβαλον, ΑἸάτι5. οἱ ἐγοβ. οὐδ, ἔβαλεν. Βκυκῦκ. 



850 

8.6 

850 

δ ΘΠΟΓΝΙΩΟΣ 

τούτων ἀμ ὧν «τὸ πρεση σερωφήσομαι, οὐδ᾽ ἐμὲ 
-υείσεις, 

οὔτε τι μὴ πίνειν, οὔτε λίην. μεϑύειν. ὦ 
οἶνος ἐμοὶ τὰ μὲν ἄλλα χαρίξεται" ὃν δ᾽ ιἐχάρεστος, 

εὖτ᾽ ὧν ϑωρήξας μ᾽ ἄνδρα πρὸς ἐχϑρὸν ἄγη. 
ἀλλ᾽ ὁπόταν καϑύπερϑεν, ἐὼν ὑπένερϑε, τ 

τουτώκις οἴκαδ᾽ ἴμεν νὸς έν σιος.. 

Εὖ μὲν κείψυενον ἄνδρα κακῶς ϑέμεν εὐμαρές ἐστιν" 
εὖ δὲ ϑέμεν τὸ χακῶς διίῤονφι , ἀηραλέον. 

Δὲ ἐπίβα χω χενεόφρονι, τύπτε δὲ χέντρῳ. 
ὀξέϊ, καὶ ζοεύγλην δύσλοφον ἀμφιτίϑει. 

οὐ γὼρ ἔϑ᾽ εὑρήσεις δῆμον φιλοδίσποτον ὧδε 
ἀνϑρώπων, ὁπόσους ἠέλιος καϑορᾷ. ᾿ς 

Ζεὺς ὠνδρ', ἐξολέδειεν Ολύμπιος, ὃς τὸν ἑταῖρον 
μαλϑακὰ κωτίλλων ἐξαστατᾷν ἐϑέλει. 

“Ἄνδρα τοι ἔστ᾽ ὠγαϑὸν χαλεπώτατον ἐξαπατῆσαι, 
ὡς ἐν ἐμῇ γνώμῃ, Ἡύρνε, πάλαε κέκριται. 

ἤδεα μὲν καὶ σιρόσϑεν, ἀτὰρ πολὺ λώϊον ἤδη, 
οὕνεκα τοῖς δειλοῖς οὐδεμῖ ἐστὶ χάρις. 

ΠΙυλλάχις ἡ “τόλις ἥδε δὲ ἡγεμόνων κακότητα, 

᾿ὥσιτερ κεχλεμένη ναῦς, σαρὰ γῆν ἔδραμε. 

850. ΚΑ] άυ5. εἰ οοὐά, ἄγει, Τανπερὰ5 ἄγοι. 
μον Ων τ Ααψὰ νὰ Βκυκοκ. 

8.2. οὐκαδ᾽ ἔμεν οε πόσιος. δαδϑιάίίας μέμνη- 
σϑε. δὶς ΑἸδνος ει » ἹΨαΡ πον εὐ. παν κίμονουν 
δορὰ ἀεϊον 5, βαναιάίοπο χρή. Βκύυκοκ. 
ὅδ. ἴη ἐπυργοββὶβ ἰορίταν Ἰηίερτα μᾶος βεπέοηϊία οἀ ν- 

τὐη. Ης νϑρὸ μοβέουγι οἰδεϊοίνοιν δοϊαγαταοὰο οομπδρὲτ 
εἰνοαῦ οθη μογνεῦβα Ἰευίίομε; βοριε υἱβ κεῖτω, Βκυνοκ. 



ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ. 58 

Τῶν δὲ φίλων εἰ μέν τις ὁρᾷ μέ τι δεινὸν ἔχοντα, 
᾿αὔχέν᾽ ἀποστρέψας οὐδ᾽ ἐσορᾷν ἐϑέλει. 

ἣν δέ φί μον ποϑὲν ἐσϑλὸν, ἃ σολλώκε γίγνε- 
Ἰὰς ται ἀνδρὶ, 

άρ πολλοὺς ἀσπασμοὺς καὶ φιλόφητας ἔχω. 

Οἵ μεφίλοι προδιδοῦσι, καὶ οὐδ ἐθέλουσί τι δοῦναι, 
ἡ . ἀνδρῶν φαινομένων" ἀλλ᾽ ἐγὼ αὐτομάτη 
᾿ ᾿ξσσιερίη φ ἔξειμε, καὶ ὀρϑρίη αὖϑις ἔσειμι, 

ες ἦμος ἀλεχερυόγων φϑόγγος ἐγειρομένωψ.. 

45 Πολλοῖς ἀχφήστοισι ϑεὸς διδοῖ ἀνδράσιν ὄλβον δοδοω οὐ 
ἐσϑλὸν, ὃς οὔϑ᾽ αὐτῷ βέλτερος οὐδὲν ἐὼν, 

οὔτε φίλοις. «ἀρετῆς δὲ μέγα πλέος οὔποτ' ὀλεῖται. 

αἰχμητὴς γὰρ ἀνὴρ γῆν τὲ καὶ ἄστυ σαοῖ. 

Ἐν μοι ἔπειτα στέσοε μέγας οὐρανὸς εὐρὺς ὕστερϑ'8 

δο χάλκεος, ἀνθρώπων δεῖμω “ταλαιγενέων, 
εἰ μὴ ἐγὼ τοῖσιν μὲν ἐπαρκπέσω, οἵ μὲ φιλεῦσι, 

φοῖς δ᾽ ἐχϑροῖς ἀνίη καὶ μέγα “πτὴμ᾽ ἔσομαι. 

Οἷνε, τὼ μέν οἱ αἰνῶ, τὰ δὲ μέμφομαι" οὐδέ 
5 σὲ πάμσιαν 

οὔτε ποτὶ ἐχϑαίρειν, οὔτε φιλεῖν δύναμαι. ο, 

855 ἐσϑλὸς καὶ κακὸς ἐσσί. εἰς ἄν σἐὲ γε μωμήσαιτο,. 
τίς δ᾽ ἄν ἐπαινήσαι, μέτρον ἔχων σοφίης: 

«ΠΠ 850. ἢν δέ τὶ μὸν ποϑὲν ἐσϑλόν. δῖο ΑἸΔας εἰ οοἀά. 
ὈΥΠΟΡῸΒ νοσοὸ οὐἀϊάϊε ἢν δέ τὸ μ ἢ ποϑέν. Βπυκοκ. 

8έά, μος. δὶς ΑἸάπϑ οἱ εοὔά. Νεβοίο ππᾷθ Ὴ- 
Ῥὺ5 Ἰογίουτη ὦμος ἀεοίνονι. Βαυκοκ. 

8δ5.. ἐσθλὸς καὶ κακὸς ἕσσί, Πῖς ργείογοπιάατη ΤΟΝ 
ἀυχὶ αὐίατη οὐ. Ἰοσιϊοπόμη ἐσϑλὸν καὶ χαχὺν ἐσσί. 866. 
ν- ἐπαιγήσαι ορια!νατα σὸχαΐγιε Πη ρας ἰη40165;: Ῥερρες- 
τὰπι ἱπ ΠΥ ῖ8 ἐπαυνήση. Θκύκοκ. 
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Ἡβάοις, φίλε ϑυμέ" τάχ᾽ ὧν τινες ἄλλοι ἔσοιντο 
ἄνδρες" ἐγὼ δὲ ϑανὼν γαῖω μέλαιν᾽ ἔσομαι. 

φιῖν᾽ οἶνον, τὸν ἐμοὶ κορυφῆς ἄπο Τηύγέτοιο, 
86ο ἄμσιελοι ἤνεγκαν, τὰς ἐφύτευσ᾽ ὁ γέρων 

οὔρεος ἐν βήσσῃσι ϑεοῖσι φίλος Θεύτιμος, ; 
ἐκ στλατανιστοῦντος ψυχρὸν ὕδωρ ἐτεώγων. 

, τοῦ πίνων, ἀπὸ μὲν χαλε:τὰς σκεδάσεις μελεδῶνας, 
ϑωρηχϑεὶς δ᾽, ἔσεαι πολλὸν ἐλαφρότερος. 

86 δρήνη καὶ πλοῦτος ἔχοι σεόλεν, ὄφρα μὲέτ᾽ ἄλλων 
. κωμάζοιμε" κακοῦ δ᾽ οὐκ ἔραμαι «ολέμου. 

μιηδὲ λίην κήρυχος ὦν οὖς ἔχε μακρὰ βοῶντος. 
᾿ οὐ γὼρ πατρῴας γῆς πέρι μαρνάμεϑα. 

ἀλλ᾽ αἰσχρὸν, σιαρεόντα καὶ ὠκυπόδων ἐπιβάντα 
ὃ) Ὀὅτπων, μὴ σόλεμον δακρυόεντ᾽ ἐσιδεῖν. 

Οἵά μοι ὠναλκείης. ἀπὸ μὲν ήρινϑος ὄλωλε, 
“«]Ἱηλάντου δ᾽ ἀγαϑὸν κείρεται οἰνόςτεδον" 

οἱ δ᾽ ἀγαϑοὶ φεύγουσι, πόλεν δὲ κακοὶ διέσπτουσιν. 
τ ὡς χυψελλίζον Ζεὺς ὀλέσειε γένος. 

857. Πἰ δυο μτπὶ Νὸς ἐπὶ οὐδ ἃ, Ναΐτα δεη θεία Ῥυϊπυσπα 
«δὶ, ΒΑ π 6 Ὁπ65 ἡβώοις. ἴὼ ἱπιργοβδῖὶβ ἢος 50 10- ἢ 
60 Ομ ίδϑιπι, προάμμῃ δὲ πίε δ ἀἰίοβ νογϑιιβ, ἰβρίηπο 
Ἰερίταν ἡβώοις, ἔοτιε ῥγὸ ἡβῴης. Ῥγαρίογοα Ἰερίταν ἴρϑαμι 
δὸς δἰβιοοα ἰθῖοῦ ποιηογαΐοβ ψνοϑιι5 τοῦτ, χα δίο ἰλπ-- 
ἴὰπι ηἰϑάοις ἰῃπ τέρπεό μοι. Βκυκοκ. ἡβώοις ππῖος ῥτὸ-- 
Βαηάσια. Πὰς επΐπὶ γα ορίὶοὶ αἰαπίαγ, 1ἰἃ εἰΐδια 
Οαἰδίογάἀ 8 ν. 1530. 

«850. τὸν ἐμοὶ κορυφῆς. ϑὶς γτεοὶς ἀπο οοὐὰ. Ψαϊρο 
τὸν ἐμῆς κορυφῆς. Βπυνποκ. ; 

», 865. σκεδάσεις μελέδῶνας. δὶς Ηογαϊϊα5: 2 σείραὶ Ἑαΐωα 
εεσας οἀαεο5. Βπκυκνοκ. 

8γι. Χήρενϑος. δῖ μεγίτς Τανπορυβ οἱ Νεαπάον, ἴα 
ΤἸάϊνια «ἃ ἰἰδαας ῥ᾽ αὐτί πνῖβ οὐδε. Κήρυνϑος. τὈ5 
Ἂ Ἴ' ψεσνα ἐν τῷ ΡΓδδ τς ναοῖς κγλα, γῆς ΠΑΝ 
«Κεπαγίας αὰ Ἡεγοδοίαπῃ Ρ. ἄαγ. 27. Βαυκοκ. ͵ 

κ - 



ἹΑ͂ΡΑΙΝΕΣΕΙΣ. οι 

γα Γγώμης οὐδὲν ἄμεινον ἀνὴρ ἔχει ἔν γε ἑαυτῷ, 
3 ε “ } ᾽ , ᾿ 

οὐδ᾽ ἀγγνωμοούνης, Πύρν᾽, ἀνιηρότερον. 

Μὴ πάντ᾽ ἀνδράσι, Πύρνε, καταϑνητοῖς γα- 
ΤΉ λεταίνειν, 

γιγνώσκων, εἷς νοῦν οἷον ἕκαστος ἔχει 
αὐτὸς ἐνὶ οντήϑεσσι, καὶ ἔργματω τῷ τε δικαίῳ, 

τῷ τ΄ ἀδίκῳ, μέγα κεν πῆμα βροτοῖοιν ἐπῆῇ. 

ἔστι τὸ μὲν χεῖρον, τὸ δ᾽ ἄμεινόν γ᾽ ἔργον ἑκάστου" 
οὐδεὶς δ' ἀνθρώπων αὐτὸς ἅπαντα σοφός. 

ἌΡΜΗΝ 
Ος τις ἀνάλωσιν τηρεῖ, κατὼ χρήματα ϑηρῶν, 

κυδίστην ἀρετὴν τοῖς συνιεῖσιν ἔχει. 
εἰ μὲν γὰρ κατιδεῖν βιότου τέλος ἦν, οστόσον τις 

Ε) ΠΣ , ᾿ .Α, ΜΆ ἤμελλ᾽ ἐκτελέσας εἰς “ΐδαο «τερᾷν, 
εἰχὸς ἂν ἦν, ὃς μὲν σπτλείω χρόνον αἷσαν ἔμιμνε, 

} "ἢ δ. ᾿ ΡῈ ᾿ . ᾿ ' 

φείδεσϑαι μᾶλλον φοῦτον ὃν εἶχε βίον. 
γῦν δ᾽ οὐχ ἔστιν " ὃ δὴ καὶ ἐμοὶ μέγα πένϑος ὄρωρε; 

καὶ δάχνομαι ψυχὴν, καὶ δίχα ϑυμὸν ἔχως 
ἐν τριόδῳ δ᾽ ἕστηκα" δύ᾽ εἰσὶ πρόσϑεν ὁδοί μοι" 

φροντίζω τούτωμ ἣν τιν᾽ ἴω προτέρην" 
ἢ μηδὲν δαπανῶν φτρύχω βίον ἐν κακότητι, 

ἢ ξώω τερπνῶς, ἔργα τελῶν ὀλίγα; 

877. μὴ πάντ᾽ ἀνδράσι, Κύρνε. ΝΙοτ 6 σοσάτα 60110- 
οαἰοη 8 ὙΟΥϑιι1 ὩΌΤΩΘΓΟΒ. 1108 το 4141. ἴὰ οοὐὰ. βογιρειτω, 
αἰ ἴῃ ΑἸάϊΐηα, Κύυρνε μὴ πάντ᾽ ἄνδρεσσι. ΤυτΗΘθὶ ἰποοι- 
οἰηπᾶ οϑὲ ἰδοίϊο, Αὐρνε μὴ ἀνδράον πώντα. Βκυκοκ. 

878. οἷον ἕκαστος. δῖ. ΑἸάπ5 εἰ οοάἀ4. Ῥεγρεέγάτη Τὰν 
ΠΘθι5 οἷος ἕκαστος. Βπκυκποκ. 

885 Νία] πὰ 5. ἱπίευριηρονε: σα τηρεῖ κατα χρήματα, 
ϑηρῶν Κυδίστην ---- : 
᾿ 888. τοῦτον ἰὃν εἶχε βίον. δὶς ΑἸάπ5 δὲ οοδά. οἸηπο5. 
Ταγποθυβ τηλρῖβ. εχ ᾿πἀ0]6 Ἰἰηριαθ εὐϊαϊξ τοῦτον οὗ εἶχϑ 
βίου. Βκυνοκ. - 

891. εἰσὶ πρόσϑεν. ϑὶς ἱγε5 οοἀ. ΨΌΪΡΟ ἱπϑουίξατ 
Ῥαγίϊουα δὲ, σαᾶτα τὸς Ὠϊς ποο πὰ Ῥυίουὶ τπϑῖῦχο Α}- 
αἰ ἀξηοβοῖϊ: βεἃ ἈΥΙΟΡ εβὲ ἰὰ οοὐά, Βκυκοκ. 
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899 εἶδον μὲν γὼρ ἔγωγ᾽, ὃς ἐφείδετο, κοῦ ποτε γαστρὶ 

900 

909 

910. 

οἶτον ἐλευϑέριον σελούσιος ὧν ἐδίδου" 
ἀλλὰ πιρὲν ἐκτελέσαι, κατέβη δόμον. Δϊδος εἴσω, 

χρήματα δ᾽ ἀνθρώπων οὐπιτυχὼν ἔλαβεν, 
ὡστ᾽ ἐς ἄκαιρω πονεῖν, καὶ μὴ δόμεν, ὡς κ' 

τς ἐϑέλοε τις. 
εἶδον δ᾽ ἄλλον, ὃς ἣν γαστρὶ χαριζόμενος" 

χρήματα μὲν δεέερεψεν», ἔφη δ᾽" Γκάγω, φρένα 
τέρψας" 

πτωχεύεε δὲ φίλους τιώντας, ὅπου τιν᾽ ἴδη. 
οὕτω, 4ημόκλεις, κατὰ χρήματ᾽ ἄριστον ἑπάντων 

τὴν δαπάνην ϑέσθϑαι. καὶ μελέτην ἐχέμεν. 
οὔτε γὰρ ὧν προκαμὼν ἄλλῳ χώματον μεταδοίης, 

οὐτ᾽ ὧν πτωχεύων δουλοσύνην τελέοις. 
οὐδ᾽, εἰ γῆρας ἵκοιτο, τιὰ χρήματα «νε΄ ὠποδραίη" 

ἐν δὲ τοιῷδε γέγει χρήματ᾽ ἄριστον ἔχειν. 
εἰ μὲν γὼρ πλουτεῖς, τιολλοὲ φίλοι" ἢν δὲ σιένηαι, 

σαῦροι" οὐκ ἔϑ᾽ ὁμῶς ὠὐτὸς ἀνὴρ ἀγαϑός. 

Φείδεσϑαε μὲν ἄμεινον, ἐπεὶ οὐδὲ ϑανόντ᾽ 
ἀποκλαίει 

οὐδεὶς, ἢν μὴ ὁρᾷ χρήματα λεισεόμενα. 

οοο. ὃς ἦν γαστρὶ χαριζόμενος. δὶς ΑἸάπ58. εἰ οοδά. 
Τυγμοθὺβ οὐ ἢ} ὃς ἢ γαστρὶ χαριζόμενος, χρήματα μὲν --- 
αυλο ἰεοίϊο μαπὰ ἀφίογίου. ἐθὲ, ὅδε, νυ, ὑπάγω 5ὶ 
προάγω, ρῥτοβτεάϊον, ἰὰ οδὶ, ἀδνιρῃ ἴμδο, 7ε μναῖς 
χποὶ, τ μα Ρτορυίαμη. οδὲ δπίμπεΐ ουτὶβ νοΐ, εἰ ἀς δ 
φυοε (αιγιπι 511 δυϊη ἶσα 5  Π οἶε, Βπυνοκ. 

905. κώματον μεταδοίη:. ϑὶς ΑἸάυ5. εἰ οοὐά, Ταγιο- 
Ῥὰβ βίης οδιιϑα χτμαΐανὶ βου θεπο καμάτου, ἰδυδιη 5ὲ 
μεταδιδόναι οαπὶ ἀυδνίο οὔδαι σοῃδίγαίὶ ποὺ μοδβεῖ. ὶ 
1ὰ οομηροβίιίοης Βαΐτι5. νοὶ Βὲο ἐεαρι5 ποία, ἤοῖ ΘΟ Π1-- 
τοὰσηϊοη θη. δία ἴῃ ϑορθος 5 Οεά, ΟἹ. τά48ὲ. ὠχερδῇ χά- 
ριν μετώσχοιμέ πῶς. Βπυνοκ. ' 

910. ὠὐτὸς ἀνὴρ; ὃ αὐτὸς, ἐᾶἄδπι ποπιο. Μαϊε νηΐβὸ 
αὐτὸς δἷπιε ἀγιίοαϊο, Βιυκοκ, - οὐκ ἔϑ᾽, Υ. Ἐπὶ “ 
ἂς ταεὰ. 501}. Ρεμίαμι, τ. ΨῬ. 500, 

Υ̓ 

᾿ 
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Παύροις ἀνθρώπων ἀρετιὶ καὶ “τλοῦτος ὀσιηδεῖ. 
ὄλβιος, ὃς τούτων ἀμφοτέρων ἔλαχε. 

- ε - Ἷ ΩΣ ᾽ Ε] 4 

σντες μεν φιμωσιν" ομως γὲοί. Οὐ τὸ ἥὰν αὐτὸν 
ἰ Ἢ ᾿ 

εἴχκουσε χώρης, οἵ τὲ πτἀλαιότεροι. 

Οὐ δύναμαι φωνῇ λιγύρ᾽ ἀδέμεν, ὥσπερ ἀηδών" 
καὶ γὰρ τὴν προτέρην νύκτ᾽ ἐπὶ κώμον ἔβην. 

οὐδὲ τὸν αὐλητὴν προφασίζομαι" ἀλλά μ᾽ ἑταῖρος 
τς ἐχλείστει, σοφίης οὐκ ἐπιδευόμενος. 
᾿ἰἐγγύϑεν αὐλητῆρος ἀείσομαι, ὧδε καταστὰς 

ὶ -. ΕῚ ᾿ δεξιὸς, ἀϑανάτοις ϑεοῖσιν ἐπευχόμενος. 

Εἴμε παρὰ στάϑμην ὀρϑὴν ὁδὸν, οὐδετέρωσε 
κλινόμενος. χρὴ γάρ μ᾽ ἄρτια πάντα νοεῖν. 

«ατρίδω κοσμήσω, λισταρὴν πόλιν, οὔτ᾽ ἐπὶ δήμῳ 
τρέψας, οὔτ᾽ ἀδίκοις ἀνδράσε πειϑόμενος. 

Νεβρὸν ὑπ᾽ ἐξ ἐλάφοιο, λέων ὡς ἀλκὶ πεποιϑὼς, 
σποσσὲ καταμάρψας, αἵματος οὐκ ἔπιον. 

φειχέων δ' ὑψηλῶν ἐπιβὰς, πτόλεν οὐκ ἀλάπαξα" 
ζευξάμενος δ᾽ ἵππους, ἄομιατος οὐκ ἐπέβην" 

οιὅ. [πῃ βου ρ 5 ἐγὶ θιι5, τοῦ ἴῃ ἱτηρ 5515 0018, Ἰορτ ἐπ 
εἰρετὴ καὶ κάλλος, ἱπερίε, δὲ σαϊᾷ σεοὶς ᾿αάϊοο. ἴῃ ἀπὸ 
οοα. ῥτὸ καλλος δὲ κλέος, φυαοα ἀδοϊαταιῖο οδὲ ργαθοθάθῃ- 
τὶ5 πιοτα 8 ἀρέτη. ἴπἀδ οτα νυἱἀοίπν ἀοργαναϊίο 564. ν- 
Ῥτὸ ἔλαχε τηϑ!]οῖὰ ἔτυχε, 4π86 νοῦ θὰ βδθρο ᾿ἰΙθυαυ ἡ οοτη-- 
τηπϊαναηὶ. Τογο ν. αυϊὰ 5.01 ν]ὲ ἔσοε, ποθὴ οαρίο. Νᾶια 
οὗ ἴσοι, εἴ οἱ κατ αὐτὸν ἰἰάθια ϑαπῖ. ΝΔη βία δϑὲ τθη 48, 
θνβ φαϊθιιδ τιϑιι8. δὰπὶ δἰ σαΐον, ϑογιρέιπα οροχίαϊε: 
ὁμῶς νέοι, οἵ τὲ κατ᾽ αὐτὸν, υἱ οϑὺὲ ἴῃ Τγτίαρὶ Ἐ]ορία ΠῚ. 
ά1:, αὶ τυγϑι8 6 ὙΠποορηϊάθ. οπμδπάδηάϊ8. {Π|6 δηΐτα 
τηΐπτι8 θέης Ἰοριϊαν εἴκουο ἐκ χώρης. Οποά ῥγὸ νε!ραΐο 
μὲν γΘροΟδὰϊ μὲν, εϑὲ πος ἴπ ἰγίθιι εοἀά. Ἢ ΤΌΣΠΘΡΙ 
οἀϊίοης ἐγροϊμείαθ ουγοῦθ δχούϑαση ἔπι: οἰκοῦσιν, αποάᾶ 
ἸΙ|σοὲ 1η8115158ἰ πηστα ἰὼ ΔἸ πιοὶ 41185 ἰαταθ ἰγδηϑι. Α-- 
ἀπ8 εἰ Νεδηάον μαπὰ τηαΐθ, εὐ ἴῃ ἰνί θυ οοαα. τορεοσί, 
εἀἰάογιη! εἴχουσι. Ῥαταρορίοιτα ἰδία ν ἰὼ σαοϑατα ΔΡ-- 
4888 χιαχίπηρ ρΌΡο. Βκυνοκ. ΡῈ 
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πρήξας δ᾽ οὐκ ἔπρηξα, καὶ οὐκ ἐτέλεσσω τελέσσιαᾳ" 
δρήσας δ᾽ οὐκ ἔδρησ᾽, ἤνυσα δ᾽ οὐκ ἀνύσας. 

ἀιδμροίσια. ραριῖ μαι δειλοὺφ᾽ εὖ ἔρδοντε δύω καχώ, τῶν τε γὰρ, αὐτοῦ 
Ἄν λλῶ ὶ ᾽δ' χηρεύσει «τ-ολλῶν, κα χάρις οὐ ἐμέα. 

95 Εἰτιπαϑὸν ἐπ᾽ ἐμεῦ ἀγαϑὸν μέγα. μὴ ἀδὸνν οἶδας, 
χρήξων ἡμετέρους αὖτις. ἵκοιο. εν κος 

Ἐς τε μὲν. αὐτὸς ἔπινον ἀπὸ χῇ μελανύδρου, 
ἡδύ τί μοι ἐδόκει καὶ καλὸν ἔμεν ὕδωρ" 

- νῦν δ᾽ ἤδη τεϑόλωται, ὕδωρ δ᾽ ἀναμέσγεξαι ὕδει" 
940 ἄλλης δὲ κρήνης πίομαι ἢ τρ κλλιας 

μέωως. Δ «Μή “ποτ᾿ ἐπαινησῃς, “«τρὶν ὧν εἰδῇς ἄνδρα σαφηνιῦς, 
δὰ ϑυγω. ὀργὴν, καὶ ῥυϑμὸν, καὶ τρόπον ὅστις ὧν ἧ. 

στολλοί τοι κίβδηλον ἐπίκλοττον ἦϑος ἔχοντες 
κρύπιτουσ᾽, ἐνθέμενοι ϑυμὸν ἐφημέριον.. 

945 τούτων δ᾽ ἐκφαίνει στώντων χρόνος ἦϑος ἑκάστου. 
καὶ γὰρ ἐγὼ γνώμης πολλὸν ἄρ᾽ ἐκτὸς ἔβην. 

ἔφϑην δ᾽ αἰνήσας, πρὶν σοῖ! κατὰ πάντα δαῆψαε 
ἤϑεα" νῦν δ᾽ ἤδη, ναῦς ἄϑ᾽, ἑκὰς διέχω. 

Τίς δ᾽ ἀρετὴ πένονε' ἐπιοίνιον ὦϑλον ἐλέσϑαι: 
950 σολλώκε τοι γικᾷ καὶ κακὸς ἄνδρ᾽ ἀγαϑόν. 

εὖ. Οὐδεὶς ἀνθρώπων, ὃν ἕσεί ποτὲ γαῖα καλύψει, 
εἴς τ᾿ ἔρεβος οσκδῃ δώμώ τε Περσεφόνης, 

. οϑά. χηρεύσει. Μα]ε ἰῃ ᾿ἰδυῖβ χηρώσει. Βκυνοκ, 
οάι. ἐπαωινησης. Ῥογρόγατα ΑἸάυ5 ἐπαινέσῃς, φιοά πο 

Ἰτ εν ογαὶ οὐπθηθαηδιπῃ ἂς ἤδοὶ, Ὑαΐρο ἐπαΐνέσσης. Υἱὰὲ 
Βργα ο5: Βκυνοκ. 

οδϑι. χαλύψει. δὶς ΑἸάης οἱ οοὐὰ, ΤΌτγπονιις ἀμμθώ, 
Υ̓ωρε 8, Βαύκοκ. Ῥαγποθυπὶ βοφυὶ ἀθεθαι, Αἀνογίοπ ἀστι δθίοτη 

᾿ Ἰάϊομια βγαθοὰθ βγηϊαχὶβ ἰὼ ἀροιδαίἑνο ῥῬτοποχιπ5 τὸς 
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ἩΜΡΝ ,. οὔτε λύρης᾽ οὔτ᾽ αὐλητῆρος. ἀκούων," 

' τ οὔτε Ζιωνύσου ϑώρ᾽ ἐσαειρώμενος. 
5} ταῦτ᾽ ἐσορῶν, κραδίῃ εὖ πείσομαι, ὄφρα τ᾽ ἐλαφρὼὴ 

«7ούνατα καὶ κεφαλὴν ἀφρομέων σιροφρέρω. 

μή; μοι ἀνὴρ εἴη γλώσσῃ φίλος, ἀλλὰ. καὶ ἔργῳ, 
᾿ χερσίν φ8 σπεύδοι χρήμασί τ᾽ ὠμφότερα. 

μιηδὲ σταρὰ κρηφῆθοι. λόγοισιν ἐμὴν. φρένα τέρσοι; 
ἀλλ ἔρδων φαίνοιτ᾽, εἴ τε δύναιτ᾽ ἀγαϑόν. 

Ψ7 
δὴ 

Ἡμεῖς δ᾽ ἐν ϑαλίησι φίλον καταϑώμεϑα ϑυμοὸν, 
ἐν ὄφῥ' ἔτι τορπωλῇς ἔργ᾽ ἐρατεινὼ φέρῃ. 

αἴψα γὰρ, ὥστε νόημα ̓  παρέρχεται ἀγλαὸς ἥβη" 
ον οὐδ᾽ ἵππων ὁρμὴ γίγνϑτως ὠκυτέρη, 

θὺ αἵ τε περ ἄνδρα φέρουσι 'δορύσσόον ἐς πόγον 
͵ «ἢ ἀγδοῶν. ι 

λώβρως, ᾽ παδοφάῤω! τερπόμεναι ποδίῳ." ἜΗΝ, 

Πινε, ὅταν σείνωσιν" ὁτὰν δὲ τι ϑυμὸν μὐ ϑῃξ, 
εἰηδεὶς ἀνθρώπων γνῷ: δὲ βαρυνόμενον. 

ἄλλοτέ τοι πάοχων ἀγιήσεαι, ἄλλοτέ ο΄ ἔρδων., 
970ῦϑΟΘ. ϑμο δύνασαι, ἄλλοτέ τ᾽ ἄλλος ἀνήρ." 

Ἰαϊϊνὶ ὅν, ὑμα Ἰόδιι8 δῖος πίε Π]βοη ἄμ5. εϑῖ: Οὐδεὶς ἀν- 
ϑρώπων᾽ Ὑξυτ}, δὲ, ἐπέξζ πότε γαϊα καλύψη [αὐτὸν] -- 
Ἐέρπεσκὴ Υ. Ῥοόγβομὶ τιδατηας ποίδηι δά ἰδγιρίἃ, Μεὰ. 
1}. 482... ἰξϑτα- ϑοοθβιϊ δὰ Αριδθοὶορ. Ῥαϊαὶ. ρ. 29ά. 
" ἅ, ἐοαδιράμενγος. οααίνο ργαθβθβ ἐσαεερύμενος; Π. 
:6. προσφερόμενος, δίδόηδ. [8018 ῃἷς νεγθὶ γἰφαὐφεφδαν Ρτο 
επροσφέρεσθαε, εϑῖ, Ἰἰοηβε ΤΆΤ 5811, 118. 

055. χραδίῃ εὖ πείσομαι. δὶς ΑἸάτ5. εἰ οοὐά, χω; 
τὰτπὶ Τυγηοθ8 τραδίην. Βκυνοῖ, ὄφρα τὲ ςομμράτε5. οὰπε 
τε: πδγ ΠΟΥ β88. 
οοοῦϑ. (ἵ, ΕΡΙοἀοηδη. ἐς χηοά. 5011. ροῃίδην. δΥ. Ρ. ὅθο. 
.0θ67- ὕταν δέ τι ϑυμὸν ἀσηϑῇῆς. ΜεῖοΓοβ ἱπηρτοϑϑὶ ἢα- 

ΕΥΎ ὅταν τοι ϑυμὸν ἀσηϑῆς. ἴῃ ἀυοθι5 οοἀά. ὅταν τὸ 
ϑυμόν., Ἐβεὶ ἰογαὶ Ῥανίϊοι]α χυᾶτη σοροϑβα. Βαυκοκ, 

970, Ὗ, Ἐτιξαδιμαπα, 1. ο. Ρ. 550, 

᾿ ᾿ 
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Εἴϑ᾽ εἴη σ᾽, ἀχάδημε, ἐφίμερον ὕμνον ἀείδειν, 
ἦϑλον δ᾽ ἐν μέόδῳ σταῖς καλὸν ἄνϑος ἔχων 

σοί τ᾽ εἴη Χαὶ ἐμοὶ δοφίης «τέρε δηριόωσι, 
γνοίης χὶ ὅσδον ὄνων Ἀἀρείσσογνες ἡμίονοι. 

Ἥμος δ᾽ ἠέλιος μὲν ἐν αἰϑέρε μώνυχας δέπους 
ὄρτε πιαραγγέλλει μέσσατον ἦμὰρ ἔχων, 

δείπνου δὴ μΡησκίχιεϑ᾽, ὅσὸν τινὰ ϑυμοὸς ἀνώγοὶ, 
εὐ" φγαντοίων ἐγαθῶν γαστρὶ χαριζόμενοι" 

071. εἴϑ᾽ δ᾿ ο᾽, “κάδημε. δὶς Βεοὴδ νοδδβ ἀϊδιϊηχὶς 
Τυγηεθυδ. Ῥόγρογατα ἰπ Αἰάΐηα ὀχεῦβισμ εὖ ϑεέης “κώ- 

με. Ῥεβοίτηυτη ἴῃ πιοᾶλπὶ ἀοργανδῖιβ θὲς γογϑυ5 Ἰορὶ-- 
ἀν ἀρὰ Αἰδοηδοιπιὶ ᾿. ὅ1ο. τνᾶς δὐϑυχηδὶ ἴῃ αἰΐογο ἢ ε- 

. χαπιεῖγο δηριδῶδε, Ῥῦο ἀπὸ Ὑποοβηϊὶς οοδᾶ, παβόηϊ δη-- 
ισάντοιν, νοὶ τοομέοδο δηρησάττοιν. Βπκύνοκ. 

977. ΑἸάιι5 εἰ ΤΆ, εὐὐᾷ, δείπνου τὲ λήγοιμεν, Τατγπε- 
Βη5 οχ Αἰμοπᾶδο, δείπνου δὴ λήγοιμεν. Ὠερτανάϊα ἐβὶ 16-- 
οἷο εὐ νυδπόδο τηϑι δία. Νογ ἀϊδα θότα ταὶ ἱποὶριοη αὶ, 
ποη ἢπϊδηϊ ρταη αἰ, ᾿Απΐὸ γα ΐατα ἀαὰὰ ἀαθαίων 14-- 
νδηδὶβ τδηΐθυ8, Εοιπογοβ Οὗ, δ΄. χιῦ. ' 

δύρπου δ᾽ ἐξαῦτις μνησώμεϑω, χερσὶ δ᾽ ἐφ᾽ ὕδωρ 
χευάντων. 

ψοςαραίαν δὸς δαῦα δηΐό Ῥγδπάϊπι χέρνεψ, 4οᾶ ὃχ 
δὶς νεγεὶ θυ, 4υΐ 5αθρὲ ἱπ δϑόα ΤΟΟΌΡΓΟΩΣ, ποίωτῃ : 

χέρνιβα δ᾽ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα 
καλῇ γἀφυσϑῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος, 
γίψασϑαι" σαρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράώπέζαν., 
σἴτον δ᾽ αἰδοίη τἀμίη παρέϑηκε φέρουσα. 

Ῥοϑβὶ ρῬγαπάϊωτη εἐπονίψασθαι ἀἰοοαίαν. Οὐτοπαὶ ὀροϊαεὶ 
Βοϊεναπε: πος δεπίατη, ρμοδίψαατη σοπννίατη ρογδσίοπι 
γαῖ, ΣΟΓΌΠ ἃ 5 τυ ρύποθδηϊ δαρῖ, σοὰ βιἰαείτα ἴσας τοδτ5 
Ἰανεγαηὶ. Ἐπὶ ἰρίϊαν υιοείαπα ἰᾶὰςε οἴαγίιδ βογίρϑδί88ε 
Τπδοξηίάοπι: " 

δείπνου δὴ μνησαίΐμεϑ᾽, ὅσον τινὰ ϑυμὸς ἀνώγοι. 

Ῥοβίγοπια {14 δυπὲ εχ Αἰβοηᾶθο βυϊηῖα. ἴω ὙμΒόορηΐάο 
Ἰερίατ ὕπου τινὰ ϑεμὸς ἀνώγει. ἴῃ ἢπε Βυΐαδ Γγαβτηεπεὶ 
Ἰοπίσατη ἔογπιᾶπι ῥάδινῆς μὕδοδιεῖς Αἰ μοῆδειβ εἰ δοῦρα 
οἱ ἱτπρτεδϑαβ. δοσχαιαίο ναΐβὸ ἀυδίπος γεγϑαβ, πὶ δαπὲ 
Ὑγτγίδεὶ ἴῃ ΕἸορία ΕΠ, 15, Βκυκοκ. οἷ 
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χέρνιβα δ᾽ αἶψα ϑύραζε φέροι, στεφανώματω 

δ᾽ εἴσω 

εὐειδὴς ΞΡ ΏΡΑ χερσὶ “ώκαινα κόρη). " 

Ξυνὸν δ' ἀνϑοώποις ὑποϑήσομαι. ὄφρα τις ἥβης 
ἀγλαὸν ἄνϑος ἔχη, καὶ φρεσὶν ἐσϑλὰ νοῇ, 

τῶν αὐτοῦ κτεώνων εὖ πασχέμεν. οὐ γὰρ ἀνηβᾷν 
δὶς πέλεται πρὸς ϑεῶν, οὐδὲ λύσις ϑανάτου 

ϑνητοῖς ἀνθρώποισι" κακὸν δ᾽ ἐπὶ γῆρας ἐπείγει 
οὐλόμενον, κεφαλῆς δ΄ ἅπτεται ἀκροτάτης. 

Ὥς μάκαρ, εὐδαίμων τε, παὶ ὄλβιος ὅς τις 
ες ἄπειρος 

ἀϑλων εἰς ὍΝ δῶμα μέλαν κατέβη, 

σρίν τ᾽ ἐχϑροὺς σπττῆξαι καὶ ὑπερβῆναί περ ἀνάγκη, 
ἐξετάσαι τε φίλους, ὅν τιν᾽ ἔχουσι γόον. 

Οὔ ποτε τοῖς ἐχϑροῖσιν ὑπὸ ζυγὸν αὐχένα ϑήσω 
ϑύσλοφον » οὐδ᾽ εἴ μοι Ἡρμὅλος ἔπεστε κάρῃ.- 

Δειλοῖς τοι κακότητι ματαιότεροι γόοι εἰσί" 
τῶν δ᾽ ἀγαϑῶν αἰεὶ πρήξιες ἰϑύτεραι. 

Ῥηϊδίη τοι πρῆξις ἐν ἀνθρώποις κακότητος " 
τς φοῦ δ᾽ ἀγαϑοῦ χαλεπὴ, Πύρνε, πέλει ἐφ τὴ 

ες οϑα, ἔχη. Ῥόγρόγδάτη ἴῃ Πρτὶβ ἔχων. Νέοχ γοῇ ἤδχοι 
ΑἸάι5 εἰ οὐδ. ΤΌΤΠΕΡΙΙΒ γϑεῖ. Βαυποκ. 

ο85. κακὸν δ᾽ ἐπὶ γῆρας ἐπείγει. Ῥοπίγεμηατη σοί, υΐ 
γἱἀ δῖ, εοπϊοοίαγα ταϑεϊξα! ῬΊΘΓϑΟ ἢτι8 γεγίβῖπι. Ρ.. 27: 
αϊρο ἐλέγχειν β'πε δ6ηϑε. Βαυνοκ. 

990. Ῥοδὲ διης νούβιτη βοααιπηίον, ναϊξο 86 Χ νευϑιϑ, 
Ν νὰν ΜΕπλρορπαὶ ἴῃ ἔγαρτηθηΐο Ὗ. Βκυνοκ. 

ματαιότεροι νύοι. δῖ. Βεὴθ 'Γαγπμθθαβ εἰ Νεᾶπ- 
δδος μῷ ἰὰ εϑὲ ΑἸάϊπδο οἀϊϊοπ 5 Ἰϑοἰϊο γόον, ἀπάτῃ ἰᾶπλθῃ, 
εὐϊίοτε5. Βαπὰ ρμϑυοὶ ΡέγψεῦθῸ ἰαάτοῖο Ῥγδοι!ογιιηὶ. [10 
γοΡβιι8 ἀοάϊ δειλοῖς μὲν, Ἰϊοοῖ ᾿ἰθτὶ οππμθ8 Βαρθαμπὶ δειλοῖς 
τοι. Βπκύποκ. Βομυτῃ λοίῃπι, «πο ορεγδὲ πὰ ομίθαι- 
ρεγαγαηῖ, Ἑαίεο εἰίτη ᾿Ανξεμιοχαϊοποὶβ Ὡὰ να]ραίαπι. 

1 
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ἰκυϑωιν ἢ.) Τόλμα, ϑυμὲ, κακοῖσιν, ὅμως ἄτλητα “επονϑώς. 
δειλῶν τοι κραδίη γίγνεται ὀξυτέρη. 

μηδὲ σύ γ᾽ ἀπρήκτοισιν ἐτε ἔργμασιν ἄλγος ἀέξων 
100 ἔχϑει,, μηδ᾽ ἄχϑου, μηδὲ φίλους ὠνία, 

μηδ᾽ ἐχϑροὺς εὔφραινε" θεῶν δ᾽ εἱμαρμένα δῶρα 
οὐκ ὧν ῥηϊδίως ϑνητὸς ἀνὴρ προφύγοι, 

οὔτ᾽ ὧν πορφυρέης, καταδὺς ἐς πυϑμένα λίμνης, 
οὔϑ᾽ οταν αὐτὸν ἔχῃ Τάρταρος ἠερύεις. 

τοοῦ σίφρονες ἄνϑρωποι καὶ νήπιοι, οἵ τινὲς οἶνον 
μὴ πιἰνουο᾽, ἄστρου καὶ κυνὸς ἀρχομένου. 

Δεῦρο σὺν αὐλητῆρι παρὰ κλαίοντι γελῶντες 
πίνωμεν, κείνου κήδεσι τερπόμενοι. 

εὔδω μεν " φυλακὴ δὲ ἘΝΗ͂Ν φυλάώκεσσε μελήσει 
1010 ἀοτυφέλης ἐρατῆς πατρίδος ἡμετέρης. 

γαὶ μιὰ Ζ,, εἴ τις τῶνδε καὶ ἐγκεκαλυμμένος εὕδει; 
ἡμέτερον κῶμον δέξεται ἀρπαλέως.. 

νῦν μὲν “πίνοντες τερπώμεϑα, καλὰ λέγοντες" 
ὥἅσσω δ᾽ ἔπειτ᾽ ἔσται, ταῦτα ϑεοῖσι μέλει. 

τοιῦ Σοὶ δὴ, οἷά τε σταιδὶ φίλῳ, ὑποϑήσομαι αὐτὸς 
ἐσϑλά" σὺ δ᾽ ἐν ϑυμῷ καὶ φρεσὶ ταῦτα βάλε. 

μή ποτ᾽ ἐπειγόμενος τιρήξης κακὸν, ἀλλὰ βαωϑείῃ 
σῇ φρενὶ βούλευσαι, σῷ ἀγαθῷ τε νόῳ" 

τοῖο. ΑἸάαν, φαΐ ππτ5 φἀδιϊραϊαιαν οοὰ., ὦ 
Τῃ ἀποθὰβ αἰ 8 εὖ στεφελῆς. Ταγαεθὶ Ἰεοιοπόκη ἔκοαρα 
Ῥτδοιηὶ, Βιύκοκ, 

1012. ἡμέτερον κῶμον δέξεται ἁρπαλέως. δίς παυδίπον 
οοὐά. ἐξ Ταγτπορθυθ. ἴῃ Αἰδῖκια. ἡ ἡμέτερον μῶμον Ῥω 
ἀργαλέως. Βκυκποκι. 

ἢ 1015. σοὺ δή. δὶς ἑὠψμοδε οὐ χηδιιάοϑα, ΑἸδέπιας 
Ἰεοιῖο σοὶ δὲ, ΠΟ ψογὸ σοὶ δ᾽ αὖ. ἴπ τὸ οοᾶ. τὸρονί 
σοὶ δὲ κεν οἷά τὸ --- χασᾶ εἰΐακι 5ἰμιοογισαι ἯΓ Ροβϑὶι. 

. κυκοκ. ἢ 

᾿ 
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τῶν γὰρ μαρναμένων μάχεται ϑυμός τε νόος τε" 
τοὺ βουλὴ δ᾽ εἰς ἀγαθὸν καὶ νόον ἐσϑλὸν ἄγει. 

. ᾿Αλλὰ λόγον μὲν τοῦτον ἐάσομεν" αὐτὰρ ἐμοὶ σὺ 
αὐλεί, καὶ Μουσῶν μνησόμεϑ᾽ ἀμφότεροι. 

τς αὗται γὰρ τάδ᾽ ἔδωκαν ἔχειν. κεχαρισμιένα δῶρα 
᾿ σοὶ χαὶ ἐμοὶ, καὶ μὴν ὠμμρυτερεκτείοσι.. 

ἐν Ἢ Ἶ ἢ τ 

ἡ Τωαγόρ, στολλῶν ὀργὴν ἀπώτερϑεν ὁρῶντι 
ἡ γιγνώσκειν χαλειτὸν, καίστερ. ἐόντε οοφῷ.. 

οἱ μὲν γὰρ κακότητω κατακρύψαντες ἔχουσι δλμυ; 9} 
“πλούτῳ, τοὶ δ᾽ ἀρετὴν οὐλομένῃ στενίῃ.- 

᾿ 
᾽ ἘΠ ͵ ᾿ “ " 

Ἐν δ᾽ ἥβη: πτ-αρὲὰ μὲν συνομήλεκε κάλλιον εὕδειν, 
τοῦο. ἑμιερτῶν. ἔργων ἐξ ἔρον ἱέμενον" 

ἔστι δὲ κωμάξζοντα μετ᾽ αὐλητῆρος ἀείδειν. 
τούτων οὐδὲν τοι ἀλλ᾽ ἐπιτερπνότερον 

8: ῇ 3 ᾿ , , , 2 Σ. ἐ ᾿ ΕῚ Υ 

ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξί" τί μοι πλοῦτός τε καὶ αἰδώς 5 

φερπωληὴῃ γιπᾷ πάντα σὺν εὐφροσύνῃ. 

τοῦῦ ἄφρονες ἄνϑρωσοι καὶ νήπιοι, οἵ τε ϑανόντας 
᾿αλαίουσ᾽, οὐδ᾽ ἥβης ἄνϑος ἀπολλύμενον. 

ἵ 

1ο10. μαρναμένων. ΝΕ] 8, τοὺ ἱπάϊοῖο, Ἰοσογϑίαῦ 
μαινομένων. Βπύυνοκ. ᾿ ; 

τοϑά. καὶ μὴν -- Ιὰ ΑἸάϊπα μὴν καὶ --- ἴπ οοἀά. καὶ 
οτπίβϑυσω. [ὐρυὶ οταθο5. ππδηάοβα ἀμφιυπερικτύοσι. Βπυνοκ. 

1055. Τυμαγόρα, πολλῶν --- Ἀϊ δα] οοἀά. Ρ]οτοναμα-- 
αὰδ οἱ ΑἸάτηᾶς οἀϊιουθ ἀδρταναῖίο, τομῷᾷ γὰρ “ἰπόλλων. 
“Ψ ᾿ ᾿ Βευνόκ. 

τοῦο. ἐξ ἔρον ἑίμενον, Μοπάοβε ΤΌγηεριιθ ἵμερον ἐέ-- 
μενον. ἘΒκυνποκ. ; 

᾿ χοῦ, ἐπιτερπνότερον. ϑῖ. ΑἸάπ8. ἴῃ τἀπὸ οοά. ἐπὸ-. 
: σερπομέγον : ἴῃ ἃ]. ἐπὶ τερπόμενον. Μόγαιη ἸθοιοἤοτΩ, 

αὐᾶην βεσαὶ ἀοθεθαπι, ἐχρυοϑοὶ ΤΌγΠΟΡι5, ἔπε (ἰὰ εβὲ 
ἔπεοτο τερπνότερον. Βκύκοκ. Υ, Ετγοἀομᾶμῃ. ἀδ χμρα. 
5.1}, Ρϑῃίαϊω, τ. Ῥ. 200. εἰ 697. 
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Τρήγματος ἀσιρήκτου χαλεπώτατόν ἔστι τελευτὴν 
γρώναι, ὅπως μέλλει τοῦτο ϑεὸς τελέσαι. 

ο ὀρφνὴ γὰρ τέταται" στρὸ δὲ τοῦ μέλλοντος ἔσεσϑαε 
χτοάσ οὐ ξυνετὰ ϑνητῆς πείρατ᾽ ἀμηχανίης. 

Οὐδένα τῶν ἐχϑρῶν μωμήσομαι ἐσϑλὸν δόντα" 
οὐδὲ μὲν αἰνήσω δειλὸν ἐόντα, φίλον. 

Δεῖ μέν σ᾽ ἄξια πολλὰ φέρειν βαρέ" οὐ φῶ ΜΡ 

φοῦτ᾽ ἔρδειν, ὃ τὶ σὸι μὴ καταϑύμιον ἧ. 

τοῦ Πώστορ καὶ Πολύδευκες, οἱ ἐν “Ιαχεδαίμονμε δίη 
γαίετ᾽ ἐπ᾽ Πύὐρώτα καλλερόῳ ποταμῷ, 

ἐϊ πιοῦε βουλεύσαιμε φίλῳ κακὸν, αὐτὸς ἔχοιμι" 
εἰ δὲ τὶ κεῖνος ἐμοὶ, δὶς τόσον αὐτὸς ἔχοι. 

«ργαλέως μοὲ ϑυμὸς ἔχει σεερὶ σῇς φιλότητος " 
τοῦο οὔτε γὼρ ἐχϑαίρεεν, οὔτε φιλεῖν δύναμαι, 

γιγνώσχων χαλεπὸν μὲν, ὅταν φίλος ἀνδρὶ 
δῆ {πὴ ΟΝ γένηται, 

ἐχϑαίρειν, χαλεπὸν δ᾽ οὐκ ἐἰϑέλοντα φιλεῖν. 
σκύπιτεο δὴ γῦν ἄλλον" ἔμοιγε μὲν οὔ τις ἀνάγκη 

φοῦτ ἔρδειν. τῶν μοὶ πρόσϑε χάριν εἰϑέεσο. 

1030. ὀρφνὴ. [8 οεἶαπη Οαἰκίοτα, μεγροόγατα. Ἐφοι Βεῖκ-- 
Κορτβ ἔτ νεῖ. ὄρφνη, δα Β5ία πε ναπι οδῖ, θὰ δαἀϊφοϊί νην. 

τοάϑ. δὶς νούβαν απο ΧΕ ίθοὶ ΑἸαΐπα οὐ ῖο ;. δῆμον 
δ᾽ ἀξιοῖ πολλὰ φέρειν βαρύς. οὐ γάρ ἐ πα δῖο. οἰαπιὶ 
οοὐά, πἰδὶ ἀθοιὶ πὴ θεῖ βαρύν. ἴκ δὶβ πες βοηβιὶβ 
οδὶ ἢδὸ πποίγισα, ογδαϊ, πον δε οι ΐαδ, ὨΠΗΟΓῸΒ 1108 
γοβιπποῦυπὶ δ ογὸβ, αυθτυτι 658 ἴδια Ἰδοίίο : δῆμον δ᾽ ἄξια 
πολλὰ φέρειν βαρύς. ἄπο αἰ μὲ} οπυμέμο δἰ ρα δοαι, ἢς ἴὰ 
αάεια, πο νογδίο δὰ Ἰω 9. Ῥοβίία ὀχμῖνεὶ: Ῥορμίωπε 
δον χοραϊ πειΐία ἤευγε μγανία. Ἴνδρο: - μὲν σ᾽ ἄξια πολ’: 

ἡ φέρειν βαρέ. Ἵε ᾿ημίάσπι πγανία πεμῖα εοπάϊαπα ἤέγνα 
πιέσεδϑε ὁδὲ, ημαπἀοφμάσηι ποδοὶς ἐά {ώςεγα, ἡμοά εἰδὲ τιον; 
δος ἱμοωπάϊωυπ. Βκυκοκ. 



ΠΑΡΑΙΝΈΣΕΙΣ Ἃ 

οδὐ Πδη καὶ πτερύγεσσιν ἐπαίρομαι, ὥσες σεετεινὸν, 
ἐκ λίμνης μεγάλης ἄνδρα κακὸν προφυγὼν, 

βρόχον ἀποῤῥήξας " σὺ δ᾽ ἐμῆς φιλότητος ἑμαρτὼν, 
ο ὥσσερον αὖ ἑτέρου γνώση ἐπιφροούνην, 

ὅς τις σοι βούλευσεν ἐμοῦ πέρι, καί ο᾽ ἐκέλευσεν 
ἰοῦ οἴχεσϑαι προλιπόνϑ᾽ ἡμενέρην φιλίην. 

γϑρις καὶ Μάγνητας ἀπώλεσε, καὶ Πολοφῶνα, 
καὶ Σμύρνην "“««ἄντως, Πύρν:ε, καὶ ὕμμας ὀλεῖ. 

(Ὧν μὸὲ ἐγὼ δειλὸς, καὶ δὲ κατάχαρμω. μὲν 

υὐβουδιν ἐχϑροῖς, 
«τυῖς δὲ φίλοισι πόνος, δεινὰ παϑὼν, γενόμην. 

τοβό Ηύρν᾽, οἱ σιρόσϑ᾽ ἀχαϑοὶ νῦν αὖ κακοί" οἱ δὲ 
κακοὶ πρὶν 

ψῦν ἀγαϑοί" τίς κεν ταῦτ᾽ ἀνέχοιτ᾽ ἐσορῶν, 

1685. 54. 5. γε δ6 τὴ ἐουπι οὐ ἀἰδἐϊπιριοι 7 δὴ καὶ. πτερύ-- 
γεσσιν ἐπαίρομαι, ὥςτε πετεινόν "Ἐκ λενέης νεφέλης, ἄν-- 
δρα κακὸν προφυγών. Οπλεὲξκ Ἐρίδι. αι. ἴθ Βιιοο]. 
Οταοέρ, 31". ἃς Α ; 

1057. βρόχον ἀποῤῥήξας. 515 σοἀᾷ. οἵἴηποβ θθπ6. Ἐά|-- 
ἰογοβ ψεύβαι εἰαυδίοανο, ταὶ! βρόγχον “ἀοιδόν ἱπορίο. 
ΑἸμπια εδὶ βρόχος, ΑἸ βρόγχος; αἰλυιὰ σιαρμία γείϊδ. Νν ῥα 
εοἴϊαπι. ΑΥν δ απαὲ 86. ει 5. ἤθη ΑἸ Ὁ ἥπδηὶ ἀΡγαρίο 
φ0}}|ὸ ἐχροάϊγο μοΐεβι, δὰ φοῦὶς πὸ ἀνοΐαὶ. Οσσαγγιμηξ 
ἀρ νοίουε8. Ρούίαϑ τ γος πῇ 6 γογϑιι8 ἀκέφαλοι, 40.8}65 
αἰάοὰ πορᾶϊ ἀρ Ὑδοοῤηϊάοπ 5586 Αἰμόδδοιαβ Ρ. 63. 

ἿΝ 588 [Ὁ 1} δὴν ᾿πετπονά. Βκύνοκ, Νοὴ εϑὶ νϑυϑιιβ 
εἐἰχέραλος, 8165 πδαιαπι Ὁοοατγιηὶ. ἘΒΓΟν 8. νορλ 5 
Ῥγοδαοιίομθι 411} πορείαν 40 ἄγϑθο8. ἃπΐ δοοθηΐ5. νἱ: 
χαϊδὶ ργοθαθη ον νἱάοίαν ται ϑοα! σογί, οαλιβ. Ἔχ σῸ 51-- 
ἴάτὼ δάηοίαἰοθτι οχ Εαβε δ ηἶδ᾽ οἰϊαν Οαἰδίογαιιδ ἢ 
κοι δὰ 0]. 1. Ῥοόϊαν. Μίπον. ταθο, Ρ. ΧΧΙΧ. 
Ἑδάθη οϑὲ οαπδὰ ργοάιιοιϊομ δ ἐπ δἰ μα ἐδιι5, ν, ὦ. ἴῃ Ζε- 
φυρίη, ὄφιθ, σκύφοο: ἀκιᾶ 6. ῬΡΟμιΩἰαἀτεθαν. 80. ,8ὲ βου ρία 
εβϑϑεπὶ Ζεπφυρίη, ὄπφις, .σκύπφος. 

τοϑϑ, αὖ ἑτέρου. ἴῃ ᾿ἰργὶ5 ἡμετέρην, ἰανδ οἵ θ6550}-- 
δία δρηϊθη α. [ἢ ἀηο οὐ(. ὑμετέρην. παι τη} 118. θαυ ΟΚ. 

ἀοθϑ. Ὑιάς ποίλμι δα ν. 898, Βκυκύκ. 



. ἮΝ ΘΕΟΡΧΙΟΣ 

τοὺς ἀγαθοὺς μερε ἰὠτιμοτέρους ,, μεμα διρὶ 
«ὐ ιΥ ἐὸν δε Ὁ, ἣᾷ Ἶ ᾿ λαχόντας 

οἷν φεμῆς: ᾿μνησφεύει δ᾽ ἔκ κακοῦ ἐσϑλὸς ἀνήρ. 
ἀλλήλους δ᾽ “ὠπτωτῶντες ἔτε ̓ἐλλήλοισι γελῶσιν, 

1070 0 ὁ τ᾽ ἀγαθῶν" μνήμη, εἰδότι: ; οὔτε κακῶν. 

,μΥ ες ἸΔῈ ν} μέν μδι ἁνοῦ ᾿, 

εἴς ἔστι; τὰ δ᾽ εὐλάδομι ϑεοῖσιν ἀμ Ηρ, 

ἸΠλοῦτε; ϑεῶν κίλλιστε χαὶ ἐμεροίσταθε πάντων, 
σὺν "σοὶ" καὶ κακὸς ὧν γίγνομαι ἐσϑλὸς ἀνήρ. 

ἈΝ Ἐν ΟΥ̓ ΟΣ ἩῬ ΔΒ ἃ ὥϑδιδῳ ὌνολΥν Ὁ αἷύν 

1070 ̓ ἤβης μέτρον ἔχοιμι, φιλοὶ δ᾽ ἐμιὲ Φοῖβος “πόλλων͵ 
Ὁ ΝΜ ηφοϊδης , αὶ Ζεὺφ ἐϑαγώτων βαδιλεὺς; ᾿ ϑο] 
ὄφρα βίον ξώοιμιε κακῶν ἔκτοσϑεν ἁπάντων, 
τ ἤβη κιὰ πλούτῳ ϑυμὸν" Ἰαιγόμενος. ΔᾺΝ ὦ, 

ἊΨ Μὰ ̓καχώγ᾽ τὐΑλά σι πέποϑά, φοι οἷά τ 
᾿ Ὀδυσσεὺς, 

Ἰοδο, ὅς τ᾽ δου νὰ ὀιδὶν ὄλυϑῳν τον ἣν 
ὃς δὴ δ μνηστῆρας, ἀνείλετο νηλέϊ χαλκῷ -. 

Πηνελόπης ἔμφρων. μᾶς ἀλόχου, ᾿ 
ἢ μὲν δῆϑ᾽ ὑπέμεινε φίλῳ πρὲς σταιδὲ. ἡμέκουσαλ.. 

ὀρὸδ, δε δ διἩδή δῆβρλίρυξ τὲ “μυχόύς." 
4 Στὰ γ Ὕ ὅ: γῇ ἐ Δ δι 

, γα 5ις Ὑδαρ εὐδ  ιλἠρίωρειε Ταγαῖνις οὐϊαΐε, 
ΠῚ ΝΆ, ἃ πσπ ἀπὲ τενοςομάσν Βνλος. 

τδτὃ Ψ κίς ἐγηΐσκε. δὶς ΒεῖεῚ 
αἰ. ἫΓ τας ΩΝ Ἀἰδαιι, ὙΠ τῇ ἐοολδν μημγσσαο ας ΜῊΝ 

ΤῊΣ Χ Ἵ «} Υ͂ 

τοϑ. 88. Αἰ οννο ἐπ 1πϑ. Τιαῖῖπ. ἀὰ εἀϊίον. 
Ὄν Ἕδερι. τ δδαν εὐ Ἅ. Τὰ ὙΥοἸδαπὰ Πίδάϊα 
Χ 1Π. 500. τηϊγοτὶθ “-ατὖν οἷ λεῦ γ᾽, ᾿ δον ὐὼν..»ὕ..,: 
τ χοβᾷ, Αὐαἴ [Π πνὰν., δὰ! ὍΡΙ ογαίαυπη Ἰοιϊεῖ γνοπιθιν ἀρῦϊεμεις 

τὐῖδε 6 νϑπῖς Ῥτδρ ἘΕ ἜΥρὸ τοδῖο το 
υἱάοιπογ δ᾽]αταγὶ οῸ ἀδ: ὄφρ᾽ ΙἸΘΑΚΗΣ ἐπίβη, 4.41- 

᾿ 

; 
“Ν τὸ αὐγὰ ΟΣ 6 ἈΓΎΜΑΣ ἔκ υὐ ᾿ οὖν 

Χρήματ' ἔχων » μού» εἰ ἄλολ Ἡλότ. δ τὸ 
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οϑό Μὴ σείομαι,, πενίης ϑυμοφρϑόῤου οὐ ἐκελοδαίνω, ϑινωμεῖ Ιὸ 

οἰοῦτ᾽, ἀνδρῶν ἐχϑρῶν, οἵ μι “λέγουσι χακῶς. 
ἀλλ ἥβην ἐρατὴν ὁλοφύρομιαι, ἣ " ἐπιλείπει", 

ΝΥ ᾿᾿ἀλαίῳ δ ἀργαλέον. γῆρας, ἐπερχόμενον... 

οθρς παροῦσι φίλοισι κακοῦ κατασιαύσομι ἐν ἀρχήν" 
δ τῶμεν δ᾽ ἕλκει φάρμακα φυομένῳ. ΩΝ 

1 - 

Ἐλ ἶ ΟΑ ἐρρρύμον μόνη ϑεὸς. ἐσϑλὴ ἔνεστιν" δοωείο ἰλ 
ἄλλο ΥΝ ὕλυμτιόνδ᾽, ἐχσιρολιπόντες, ἔβαν. 

ὄχετο μὲν Ἡἰΐστις, μιὲγάλη ϑεός" ὥγετο δ᾽ ἀνδρῶν 

εὐ Σωφροσύδης εὐὐάρενές αν ὦ φίλε, ὑψῆν: ἔλιπον. 

οοῦ ὅρκοι δ᾽ οὐκ ἔτι, πστοὺ, ἐν ἀγνϑρώποισι, δίχαιοι, 
ἧς οὐδὲ ϑεοὺς. οὐδεὶς. ἄξετοιν ᾿αϑανάφου ιν ἡ 2 τιν 

εὐσεβέων δ᾽ ἀνδρῶν. "7ένος. ἔφρϑιτο,. οὐδὲ ϑέμιστας 

.ς οὐκ ἔτι γιγνώσκουο᾽, οὐδὲ μὲν ἐροῤβίας. 

ἀλλ᾽ ὄφρα ἐιξ᾽ ξώῃ καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο," 
2100 εὐσεβέων περὶ ϑεοὺς, Ἐλπίδα ᾿ἠροσμιενέτω" 

δὐχόμενος. δὲ ϑεοῖσι, χαὶ ἀχλαὰ μηρία καίων," 
᾿Πλαίδι. τὸ πρώτῃ καὶ πυμάτῃ ϑυέτω. 

φραξέσϑω, δ᾽ ἀδίκων ἀνδρῷν σκολεὸν λόγον. αἰεὶ, 
νδι  ον οἱ, τ, ἀϑανώτων γ δὲν ὑπεδάμασνηι 

ΟΥῊΝ αϑεν μον οὐδογευν ἄρ. «1 
, ΔΑΑΔΈΟΥ τὸ μυχοῦ... Ῥεποϊόρο ἐν ἮΝ νὴ δας ἀξ μὰ Ἴο16- 

τρᾶοθο ἴῃ νἱάσπα πηδηϑδὶὶ τορία, οὐ σηανργη {᾽ν 550} 6χ-- 
βρεοίαν!, ἄοπθο 156 ᾿μαραπι, Ῥουν εείροῖ, οἱ ΠΤ ΕΤΤΉΤΣ 
βολῃ ἀογὸ εἶ, ̓ΦἼδβ αλ16 εἱ ̓ αἰαῦτε οἰριδηατη, ἊΝ ἀὐβενικκσμ. 
᾿Ἰδοόγιαι τ. “ἃς ποτ. Ῥτορτ, Ρ. 11. ὃ 

τορ2. Οὐλυμηώνδ᾽, -ς ΑἸΔὰ9. εὐ οοδᾷ. ἐξ εὐτνροδμμν τ κε 
Ῥονδοάλδ Βοματ ὁδί. Βπυκοῖ. τς 107. Μία] μι ἔφρϑιεται. 

δι χγότν ἐχόμενος δὲ ϑεοῖσι. ἴπ ἰθγῖ5 εὐχέσθω, δὲ, χυοὰ 
τίη. οϑδὲ ΟΠ ΟΠ. Βκυκοκ. 1μοη ϑϑίητα ξοΥγάσηο: 
εὐχέσθω δὲ ̓ ϑεδῖοι, 'χᾶτ' ἀγλαὺ μηρία καίων," Οὐ, ΤΠ] τὰ. 
ΠΝ  ἰδλδι; βα σε ᾳ βϑία: νι τὰ 8110 οϑὲ ἴοθοὺ ᾿μορίναγη: 
αστι ΟΡ α] ἄτη τοῖς ὑργαθροῦὶ ὙϑοαΡο]ὸ δὰ στοά τοίοτ-- 
ταν, ἰάαιιο οἐίαπι ἴῃ ὐνηνμῆβ ΜΗΝΩΝ Νρμμε νη πιἰβιὲ 
Ῥοίαϊν μουβιαάον, , 

ι᾿ 

ἐ: 



᾿ ἤΆ ΘΕΟΓΝΙΖΟΣ 

ΓΌΡΝ ἐπ᾿ ἀλλοτρίοις κτεώνοις ἐπέχουσι «μὴ ι 

- αἰσχρὰ κακοῖς ἔργοις σύμβολα ϑηκώμενοι. 

Μήποτε τὸν παρεό νταὰα μεϑεὶς φίλον, ἄλλον ἐρεύνα, 
δειλῶν ἀνθρώπων ῥήμασι πειϑόμενος. 

ὑμωὉ. ὦ. ΣΠ) μοὶ πλουτεῦντι κακῶν ἀὠπάτερϑε “μεριμνῶν᾽ 
0 ζώειν ἀβλαβίως, μηδὲν ἔχοντι κακόν. 

Οὐκ ἔραμαι πλουτεῖν, οὐδ᾽ εὔχομαι. ἀλλ᾽ ἐμοὶ εἴη 
᾿ς; ζῆν (ἀπὸ τῶν ὀλίγων μηδὲν ἔχοντε κακόν. 

κω 9, χὺ ἡ]λοῦτος καὶ σοφίη) ϑνητοῖς. ἀμαχώτατον ὧν, 

οὔτε 7γὰρ ἄν πλούτου ϑυμὸν ὑπερκορέσαις “ 
χα ιϑ οἷς δ᾽ αὕτως σοφίην ὁ σοφώτατος οὐκ ἀποφεύγει, 

ἀλλ᾽ ἔραται, ϑυμὸν δ᾽ οὐ δύναται τελέσαι. 

ϑαινς 3, }9 Ὀφϑαλμοὶ καὶ γλῶσσα καὶ οὔατα καὶ γόος ἀνδρῶν 
ἐν εἰέσσῳ στηϑὼν ἐν συνετοῖς φύεται. ὃ 

Τοῖς ἀγαθοῖς σύμμισγε" καχοῖσι δὲ μὴ στοϑ'᾽ 
ὁμάρτει, 

χ120. εὗε᾽. ὧν ὁδοῦ ἐελέης, τίρματά τ᾽ ἐμπορίης." 
τῶν ἀγαϑῶν ἐσϑλὴ μὲν ἀπόκρισις, ἐσθλὰ δὲ ἔργα" 

τῶν δὲ καπῶν ἄνεμοι δειλὰ ἀράδα τς 

ΟΥΤοΟ. πλουτεῦντι. δὶς δίοβαριβ, [πὶ Τικοκηΐς, οοπι- 
σαππἶβ Τογπιὰ πλουτοῦντε. [ἴῃ 56. ἀιοααθ ἀιδείοιο 
Ἰνδοὶ Ἰδοιομοπι ᾿γαρίη!, αύϑαν ρρδθϑίαὶ δείδια σι 
ἦι ὙῬποοροΐδε. δν « μὲ5 οὔτ, Βκυκοκ 

τι. θὲ πεσόν ἧς Τιυσπθθὺ5 ὁ δίοραθο ἰπ Ἰοσὰ 
ϑυπι τοροβαΐϊ. ΘΟ ίδδαπι εδὲ ἰπ ΑἸάϊπα δἀϊιίοπε εἰ ἰπ 
οὐὐά. Βακυκοκ. ᾿ 

ιατῦ. Ροβὶ ἤπης ψουβαπι ἐπ ἱπηργοββὶ8 δοααϊμαΐαν αι - 
ἴδον ἀἰδεϊομα. ὁ ρυδδορἀεμεθι5. τεροιίας ἡμΐθι5 ἀρ 
χύσιν ἴῃ οοὐὰ. εἶα, παρὰ οδὲ ἴθ ἴδ οὐϊέϊοπε κα. ἃ 

εἠβοργανοίο δὰ Βιης τροάτπι ἰπίιιο : ὦ νέοι, οἱ νῦν ἄν- 
ὄρες, ἔμοιγε μὲν --. Βκυκοκ. 

Ψ 

.μὧ.ι δ ἃ. ΜΝ »μμ  Ἶἶ, .. ΔΗ͂... 



ΠΡΑΙΝΕΖΕΙΣ. “δ 

ἐκ χαχεταιρείης κακὰ γίγνεται" εὖ δὲ καὶ αὐτὸς 
“γνώσῃ, ἐπεὶ μεγάλους ἤλιτες ἀϑανάτους. 

χ2Ὁ Τγώμῃν, Ἠύρνε, ϑεοὶ ϑγητοῖσι διδοῦσιν ἀρίστην. 
ἀνϑρώπου γνο μὴ πείραψο παντὸς ἔχνε: 

ὦ “ιάχαρ, ὅσεις δή μὲν ἔχει φρεσίν" ἢ σ«τολὺ κρείσσων 
ὕβριος οὐλομένης, λευγαλέου σε κόρου, 

{ἔστι κακὸν δὲ βροτοῖσι κόρος) τῶν οὔ τε κάκιον. 

130 πᾶσα γὰρ ἐκ τούτων, Πύρνε, πέλει κακότης. 

Εἰἴϑ'᾽ εἴης ἔργων αἰσχρῶν ἀσταϑὴς καὶ ἀεργὸς, 

Ἡύρνε, μεγίστην κεν στεῖρων᾽ ἔχοις ἀρετῆς. 

Ηύρνε, ϑεοὺς. αἰδοῦ καὶ δείδιϑι" τοῦτο γὰρ ἄνδραόνοι, Ουδβοίορη 

εἴργει μήτ᾽ ἔρδειν μήτε λέγειν. ἀσεβῆ. μ 

155 ΤΠημοφάγον δὲ τύραννον, ὅστως ἐθέλεις, κατωκλῖνας 
οὐ νέμεσις πρὸς ϑεῶν γίγνεται οὐδεμία: 

Νοῦς ἀγαϑὸς καὶ γλῶσσα, τὰ τ᾽ ἐν παύροισι πέφυκεν 
ἀγδρώσιν, οἱ τούτων ἀμφοτέρων ταμίαι. 

Οὔ εις ἄστοινα διδοὺς ϑάνατον φύγοι, οὐδὲ βαρεῖαν 
ιάο΄. δυστυχίαν, εἰ μυὴ Μοῖρ᾽ ἐπὶ τέρμα βάλοι" 

οὐδ᾽ ἄν δυσφροσύνας. ὅτε δὴ ϑεὸς ἄλγεα πέμστει, 
ϑνητὸς ἀνὴρ δώροις βουλόμενος σιροφύγοι. 

1130, ἐκ τούτων. δῖε. ΑἸΔπ5 εἰ οοὐά. ΤΌΣΠοΡτι5. ὁ 158 
᾿δὀηϊδοίησα, εἰ τούτου: ἀπά ἴῃ Ῥύᾶθο. ν. οαϊίον 65. σαϊ-- 
ἄατα οὐηέγα ᾿ἰγογὰπι πάει ἀεδονλαΐ! τοῦ οὔτι κάκιον. 
Ἐπὶ Βαυκοκ. 

τθυ, εἴϑ᾽ εἴης. 8. ΑἸάτ8. ἴπ οὐδ. εἴ κ' εἴης, χυοᾷ 
Ῥνδοϊογοπάθσπη. θὰ νἱάοίαν, Βπυκοκ. Ἐρο ααϊάοπι 
ΨῬνδοίεγατη. 

τιὅ7. τά τ ἐν --- ϑὶς εοἶάᾷ. της ἀερτγαναϊὰ ΑἸάι 16- 
ἰφο ταῦτ᾽ ἐν -- ΤανΩΟΡτιβ ἀθάϊ! τάδ᾽ ἐν -- 'Βαυνοκ. 

εὐχήν βουλόμενος προφύγοιυ. '᾿δίο Βόπθ᾽ ΤΌσποΡι5. ἴα 
εοαά. αἱ ἰ Αἰάΐμα, “προφυγεῖν. Βαυπόκ,. , 



ὁ Χά 

6. ᾿ἸΘΕΟΓΝΙΖΟΙΣ 

Θὺύκ ἔραμαι κλισμιῷ βασιληΐῳ. ἐγκατακεῖσϑαε “᾿ 
φεϑνεώς" ἀλλά τὶ μοὲ ζῶντι γένοιτ᾽ ἀγαθόν. 

τχάδ ἀσπάλαϑοί γε τώπησιν ὁμοῖον στρῶμα ϑανόντε. 
Ὃ τὸ ξύλον ἢ σκληρὸν ἜΝ ᾽ ἢ, μαλακόν. 

Μήτε ϑεοὺς ἐπίορκον ἐπόμνυϑι. οὐ "γὰρ. ὠνεκτὸν 
ἀϑανάτους κρύψαι χρεῖος ὀφειλόμενον. 

7" 

Ὅρνιϑος φωνὴν, Πολυπαίδη , οξὺ βοώσης, 
το τἡἠκουο᾽, ἢ τε βροτοῖς ἄγγελος ἢλϑ᾽ ἀρότου 

ρον καί μοι κραδίην ἐπάταξε μέλαιναν, ᾿ς 
το ες ὔτοι μοι εὐανϑεῖς ἄλλοι ἔχουσιν, ἀγροὺς, 
οὐδ᾽ ἐμοὶ ἡμίονοι κύφων᾽ ἕλκουσιν ὠρότρου, 

μν ὺ τῆς, ἄλλης ̓ μνηστῆς εἵνεχω ναυτιλίης. ὯΝ 

χιδῦ Οὐκ εἶμ᾽, οὐδ᾽ ὑσὶ ̓ἐμοῦ ερὴν ἄδριλρο, οὐδ᾽ ἐπὶ τύμβῳ 
δος οἰμωχϑεὶς δπὸ γὴν εἶσι τύραννος ὠνήρ. 
οὐδ᾽ ὧν ἐκεῖνος, ἐμοῦ «εϑνηότος, οὔτ᾽ ὠνεῶτο, 
«-« οὔτε κατὰ Δὐμνήρον ϑερμὰ βάλοι δάκρυα. 

τἰ καθ. δοκαλάθοὶ γε τάπησιν. δὶς οριηπθ εἴ ΧοΓῈ ππηὰβ 
σοᾷοχ, Οπιβδίοπο ἰηϑογίδς ΐ Ἰΐὰ5 Ῥουλίουϊαθ τ ογβὰβ οἷἶδὰ- 
ἀΐοαι. Ῥνίπια ἴῃ τάπης ἀρνιὰ οὁτηπὸβ ρούϊαβ᾽ δγον δ δδῖ. Ὁ 

Βαυκοκ. 
εἴδο. ἀρότου. Ῥογρόθαπι οὐδ. εἰ Ῥγϊπηανίας οἀϊίι. 

ἀτῦμὰ τἰορίοάυς ἐπῆγαν. 18, μι 
εἶτ᾽ ἂν γεράνου φων ἣν ἐπακοιίΐσης 

᾿ ὑφόϑὲν ἐκ νεφέων Ἐνιαύσια κεκληγυίης, 
ἥτ᾽ ἀρότοιό τε σῆμα φέρει. 

᾿ μμν: »εῶδτῳ ᾿ 
᾿ ν ΣΕ θὰ τῆς ἀλλὴης. μμενηστῆς εἵνεχα πάρειν αν τσ δὶ 

μος. φὲ τηδείβοδῖο ἀδριαναῖαπ), Οίὰ δἰ δὲ ναὶ ΗΝ 
στῆς, νεῖ, αὐ ΑἸότ5 ἀεάϊι, ἐνησϑῆς, 6 4ὸ 5οβας λατως 
ἐχϑοιϊρὶ Ροϊοδὶ, "σοὶ Μβομμια. δ17. Νᾶπι φυοὰ δάβνεὶ νὰ]-- 
(ξλῖα νογϑο αἰΐμς ᾿γοιιέδδαα οαμδα χιανὴβ αἰϊοτδ,, ἐπι ϊδεαι 
δῖ, δογίρδεγαι ΤΗροβηΐβ, τῆς αἰεὶ χαλεπῆς, νεὶ τῆς 
“πὥντα σμυγερῆξν δαν δαὶ !ς αυϊὰ. Βκυκοκ. 

λιδδ. κεκλαύσεται, δὶς «πιεράο.. Τρεβ οοδὰ, δὲ Αἰδην 
φχληήσεται. ὑΠππι5. Οἴτην Τογηοθο κεκλήσεται. Μρμάοϑο {{ὶ-- 
ἀφ ν. 564. ἰἰρεὶ οπιο5 ἐπὶ γῆν. Βαυκπῦκ. κ νοῦ 

--- νιν, Εν δ. Δυδβιδνδονν 



ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ. ΜΕΤ Ν 

ον σε κωμάξειν ἀπερύκομαν, οὔτε καλοῦμαι." 

160 ἀργαλέος γὰρ ἐὼν, καὶ φίλος, εὖτ᾽ ὧν ἀπῇς. 

ον μὲν γένος εἰμί" ΚΟΥ δ᾽ μὰν ἶρ Θηήβην 

οἰχῶ, πατρῴας γῆς ἀπερυκόμενος. 

᾿ς μή μ᾽ ἀφελῶς παίζουσα φίλους δένναζε τοκῆας, 

τὰ Ζργυρι. σοὶ μὲν γὰρ δούλιον ἤμιαρ ἔσει" 
τθ ἡμῖν δ᾽ ἀλλὰ μέν ἐστι, γύναι, κακὰ σὐλλ᾽, ἐσιεξὶ 

ἐχ γῆς 
φεύγομεν" ἀργαλίη δ᾽ οὐκ ἔπι. ουλοσύνη, 

οὔϑ᾽ ἡμᾶς περνᾶσι" πόλις δὲ μέν ἐστε καὶ ἡμῖν 
. καλὴ, “ηϑαίῳ κεκλιμένη πεδίῳ. 

“Μήποτε πὰρ κλαίουσι καϑεζόμενοι γελάσωμιεν, 
ὡ Θλ τ ὦ 3 οἷ ͵ 4 - 

17ζῸ0 τοῖς αὐτῶν ἀγωϑοῖς, ύρν᾽, ἐπιτερπόμενοι. 

Ἐχϑρὸν μὲν χαλεπὸν καὶ δυσμενῆ ἐξαπατῆσαι, 
Πύρνε" φίλον δὲ φίλῳ ῥάδιον ἐξωσιατᾷν. 

Πολλὰ φέρειν εἴωϑε λόγος ϑνητοῖσε βροτοῖσι δώμω δ9. 

πταίσματα, τῆς γνώμης, Πύρνε,. φαρασ- 

σομέγης. 

αιγδούδὲν, Εύον᾽, ὀργῆς ἀδικώτερον, ἢ τὸν ἔχοντω ἤναι: 0), 
σημαίνει, ϑυμῷ δειλὰ χαριζομέγη. 

τιθῦ, φίλους δένναζε τοκῆας. 81. Ῥενῖϊο ἰατὰ οἄϊάογαὶ 
ΔΙ. Νεαπάογ, οπΐη8. οογὶἰδϑ μα οιηθη διϊοηοῖη δθθ δίο-- 
141 Γπογαμὶ δι θδθοιεὶ δά ἴογο5. αὐ τοϑριογοηξ, ΡΥ) ΓΙᾶ-- 
ταῦτας. ἱποροιίαν δα ἰοαμλ ταθῃ  οϑάτῃη ἰῃΘΡ 88, πηὰπη-- 
46 Ἰοοιίομυτι φίλους δ᾽ εὔναζε τοχῆας. Οαοα ἀεάϊηνιβ, 
ἘΝ. ὀχ μί θοαὶ οὐἀά. δεγνάζειν 5 ΒμΠοαὶ βλασφημεῖν, λοι- 
δορεῖν. Βκυκοκ. 

τιθϑ. “ηϑαίῳ κεκλιμένη πεδίῳ. Νοα ἀυβίϊο, ααΐῃ 1ἰ-- 
Βραγίϊ ὀγγοσο δἰ ἰθβάτηιι. ϑογῖδι ἀθθοϊὶ “Δηϑαίῳ κέκλι- 
μένη ποταμῷ, Βαυκοκ. 



"ὃ. ΘΕΟΓΝΙ͂ΖΟΣ ΠΜΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙ͂Σ. .... 

ὀδωιμν δ, ὦ Οὐδὲν," Ηύρν᾽, ἀγαϑῆς γλυκερώτερόν ἐστι γυ- 
ψαικός. 

: μιώρτυς ἐγὼ, οὺ δ᾽ ἐμοὶ γίγνου, ἀληϑοσύνης. 

«“ληϑείη δὲ παρέστω 
αι8ο σοὶ καὶ ἐμοὶ, στ:ώντων χρῆμα δικαιότατον. 

Ἡδὴ γάρ με κέκληκε δωλήονὰς ἐπα γεκρὸς, 
φεϑγηκὼς ζωῷῶ φϑεγγόμενος στόματι. 

γ178, σὺ δ᾽ ἐμοὶ γίγνου. ϑὶο διοβδεῖ οοά. Μς. Ῥετγρε- 
γᾶ ἴῃ ἐπηρνοβϑ5 σι δ μου. Βπυνοκ. 

τιϑι, Ὠϊδιϊςμοι, μος οχϑίαὶ δραὰ Αἰβοηδοπι Ρ, 457. 
Βκυκοκ. 

“ἀν τ εν ὦ ΕΝ’ δ. "τ να “Σ 

ἀῶ. “ὩὭὩ ὅ5. 

Νὰ 
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ΗΌΘΟΝΕ ΟΒΟΤΙΟ 

ΤΕ ΑΤΙΝΙῚΒ ΡΕΒΒΙΒΌΒ ΒΕΌΡΙΤΑΕ. 

͵ 

Ὺ. 155. Τίς. ΕΧΧΙΧ. 

(πο, ἘΠΗ1]) τηαῖτε δῖ, α1}1} δὲ ραῖγα ϑαβοιϊυις 116, 
ἴαγα {α δτ5 οογάϊ, ἔδδσφαθ ῥα 6 βοάθῃιϊ. 

Ὗ: 15... Τοῦ ον 
Ογγηθ, οᾶνα ἰγαῖιι5 π6 σα ζαᾶτῃ ᾿ποόϊητηοεία βουὶϊδ, 

αὶ Ῥαυρεγία τ ἀστανα οππ8 ΟΠ Οἶα8. 
ΤὰρΡίτον ἤπο {Ππ|ὸ ἀϊνευρῖε ρόπάσνα ἰαποὶθδ: 

Ὡπης ἄαὶ αἰ ν α5, παπὸ ἀδὲ Βαβδὲθ Ἀ181}, 

Ἧι δῆς, ΓΕ ΧΟΥ͂Ν 
Ῥασρενίοτα. αἰ ἔαδίαϑ, ἰεηϊδηἶα Ὑ6] ἀθρετὰ ταομὶὶϑ 

δαηΐ Τρ, Ρἰδοοβὶ νὰ γαδὰ 84188 τῆλτῖδ. 
Νατα οὐἱ Ῥαιρονίαθ δὲ αὐάϊια, τὶϊ ἴδοοσο αὐιάει, 

"111 ἐατὶ : Ππραδπν γἱποῦϊα ϑαϑνα Ῥεθίμηΐ, 
Οὐγτηθ, ῬῈΣ οἱ ἰδυταθ δὲ Ῥὲ" γαάα δδοῦαϊα Ῥοηιὶ 
Ῥδε ΡΟ ἃ 5. ύανγὶθ οϑὲ ἑποίοπα νυἱὰ. 



8... ΠΕΘΟΝΙΘΡΙ5. 

ὟΝ. 1580. ὙΠ. τχχ. οἱ ἀ ΧΧΧΎΠΤΙ. 
ΝΟΡΙΝ τα5. ἀδίηἶδ οἱ οααῖδ δίχα, ἀνίας άαθ.ς 

ὅαὲ ργούιαῃ : ἤθδ ἀξ βοιὶης ἀεσοηονῖ, 
δαταϊδδανη μίασοι, δε Ῥρανδο. ὁ βαπσαΐηθ ῬΓΑΥΟ; 

δὶ «ἰο5 δἰϊ, Ῥγδοβίο οδὲ ορείμμα οοπαϊιῖο. 

Νες Φοάι ψηαῖαν ἀϊϊοπηααο πιά απο ΤΡ τ πὶ 

δ ἃ ΓΡΌΡΕ ̓αἰντηδο Ῥίδο. Ῥιδβίιαῖξ Ῥίάσοπι. ς ἰ᾿ 
Ιὼ ργοιῖο ργθιϊαμι δὶ: βομι8. οἱ ῬνΔομΟΡΙο, εἰ, 

"ΟΡ ϑουριμα οἷανο; τη ϊδοοθὶς ἈΥΆΡΙ Δα. ὁ 

ΕΥΡ ὙΘΑΘΆΝ νΤΎΠΕῚ Ν 

Ου ἈΠ] δἰτοτίῃς Ῥαϊαὶ 6556 ἴῃ Ῥδοίουνα πιθηϊὶ8, 
ἂς 81:01] φοῃϑι ΐλμν τ]ὰ 5πΡΡοίενο, 

ἢὶς σαϊΐ οοπιπιοία {πνϊαϊις ταθηΐο νἱἀοῖαν: 

᾿ἠμβπὶ δου, τὰ Πἴ τναἶτὰ, πθὸ Μιαδὸ οδδεπὰ: 

Αϑι αἰ}]8 στὰ ποῖ [ἰοϊϊα5. ιρονο ῬῸΡ ἀνῖθ5 

ΟΠ Προ δὲ : 1105. ἔραισίαα μὴ ἱανδηῖ, 

Ἀδάρ, " Τιι ἐπὶ, ἢ 
Ῥυλολινια ἱπβιλεϊα δὶ 7 Τουταποταμα [. ναΐενος 7 

αἴ διαγθ, ἐμρυληλῖβ ΘΟΥΝΘΓ 6 4ιοᾷ οὐυρία5. 

. υ δὴ. Ὁ ὙΤῖι, χχχσπ. 
γμ" Ῥοππβ. πππιοῖο, οοῃδίαϊ δἰ δὶ Ροπάορο. τηρμεἶβ,, 

[ουιαπραίιο ἀῃϊαχίμα, ποϑίαϊ αϊνα 6. ῬΟΡΘΠῚ. 

ναι βίης Ογρπον, τ ]0 ΠΥ ΤΊ πιυμχεΐμνα. οιφι, 

το ἀρορί, φρορρίσση πος τοιϊμονο, Ροϊοδβι... 

Ν᾿ 53... Τὴν, χν, 
: ΜῊΝ τὴὸ, Ῥχο οἴβοοσο ΟΔ]]ς,, 

οἱ πο, Ἐξυς ΗΝ ἀο5 οἰἴδωυ Θᾶγο, 
ἔ Υ. ἦρχ: ἌΝ, γ)ὰ 

'δωι. Ῥοιοβὶ διῃΐπιο 05. ἴαπὰ Ῥγοιίοβα, ἰαμάδης, 

ἘΝ ΡΟΝ ἀος ὁδὶ Ῥγορυῖα, Οὐγμο, 
ἜΣ ἰῇ Ῥυομβῖρ, 



᾿ΦΕΝΤΕΝΤΙΑΕ. ἘΝ ΑΝ 

Ν  άιδ᾽ ἘΠ. ΧΧΧΎΤ: 

Τὐησυδο που τιν τι} 115 Ἡτ1110 5αἰ18 ΟΡΙ06 οἰαϊιδα οδί 
Ἰαθ τε, ΘΟΉ5116115 ταὐτὰ ἰδοοπάα ἰοσα: 

ῬοΙ" ὅπαθ᾽ 58 ρο πχαξιπν 1.8.5. ἜΡατ οἷς ἣῃ ἀνὰ: 

᾿ς ἀοραδνδπὶ τοθα5. οἰαθδῖνα Ῥαίορο Βοηΐϑ.. 

ψυέας Τα  ΌΧ ΧΩ 
ΟΡιίπια 8018 μομηϊηΐ πίττα ΠΟ 6586, ὭΘΟ ΤΠ ΤΙΔΠ 

δἀϑροχίβϑθ εἴοπι, Πδτητη Ὁ απ ας ἰπΐραν: 

αἰτονρα, ἰᾶται σοπἰτατα εἰθυλ}1 Ῥτοιμιι5. ΟΥΌΟ, 

οἵ ῬΡοδδιπι τπτι}ὰ ΤΠΟΥΘΘΓΘ ΘΟΡΡῖι5 Πιμπηο. 

Ύ, 449.“ Τίνι, τι χι. 

ἹῬοπιροδιῖνα ϑοπὶ ρυπδονο ἤονο Ῥς]]1ἃ 

ὯΟΝ οϑὲ» 60 οἷἶαγο σοὺ γὰ8. αρία τορὶ: 

ΔΏΘΠΟγα ΠΟ Πἰΐατὰ ἰθπθαῖ: δοα ππὸ δοϊαῖο 

ποοὶρ ΠΠὰπὶ δἰαϊϊο ποῖ ἰὰα διδοῖ ρἐοῖ, 

γ. 4χι.: Τι. ΧΎΊΠΙ. 

Ουὶ θ101ῖ, αἴχιιθ τηοάυτα πϑϑοὶδ 5ΟΡναΤῸ ἜΕΒΕῚΣ 

μοπ ᾿ἰπραδο, τηθη 8 ποῖ ΠΟΡΙι5 116 διιδὸς 
ΟΥῸ ἵφοιηθη8. ΠαΪθῸ δἱοοῖθ υἱἠθηἄα ρῬνοίαϊαν: 

πα σναγἱῦ ῥυΐθα βΟΡνϊοίαιο μυάου. 

Οὐ βαρίοῃϑβ [χολαϊ, τὰς ἀ65ῖριι. Ηδθο πποπιοῦ αἰτία 

πιθπίθ 16 Π6, Ὑἠμτπι Π6 δἰηο ἰερο Βῖρα5. 

ΘΟΡΥἑι5. ἃ Πιθη88 ἰὸ 51 ΠῚ Ρ6; πὸ ΠῚ νομίογ, 

ΥἿἹΙ τὶ πιαποῖρίο,, τυυρίτου προνοεῖ. 

Υ. 480. Τῆς χύτη. 

ν ἰπὶ 4αοα πϊπεΐιαι οδὲ ἀεάποῖς Ῥομάονα ΤΏ], 

ἐχαθατπὰῃ5. δἰ οἰ ἀπση οατα ϑαρίοηϊο Ὑ]1Ὸ. 

Υ. 491. Τιΐ, χυτῖι. 
ΕἸαπαπηα γὸ] αὐσθηΐαπι 8ο]δὲ ἜΧρ]ονα 6 νῸ} δαναηι: 

δβϑ γίπιιαλ πππιαηϊ γμδοίον 5. ̓π Ἰοίτπι οδῖ; 

Ε 



82. ᾿, ΤΗΕΟΟΘΟΝΙΡΙ5 

«υδηϊαηιν8. βαρῖαῖ, ὙΠΐαπι πᾶτὰ ἀειοσίς ΟΠη6, 
᾿ρϑάψας ἀδππάαὶ οἰ ἰάα Ομ 51}, 

Υ. 405. Τιι. χΥΊΠ. ὰ 
Βδοοὶ ογα στάνο δὲ οαραϊ, ὃ Ὁποιηδονῦῖο: νἷπο 

Δα ΈΡΟ, εἴ πηοπτἶ5 ποῖ τα Ῥβοιη5 σοι 
ἰοία ἀἄοπιι5 οἶγοα πὶθ γεΡ τα: αἵ τϊΐ, ὁνοῦο, 

ΒΌΓΒΟΡΟ ΟΡ  δαῖίιδ. ἢ Παον 116 Ῥοᾶος 
οὐπὶ τπηθηῖθ ἰηγαδῖ, Μεθ πὸ 4 τεπιιϊεπῖτι5 

αὐἀπηϊτίαπι, οαϊα5. 511 τηθιηΐηἶ556 Ραδον. 

Υ. δοι. Τίι. χυπι. 
Ὁ {115 εϑὶ Βδοοθιϑ. σοί θ ἀλθη 18 ἰπ 5015, 

Ἰηΐατδτΐ ΠΠΠὰπὰ «αὶ δἷπα ἴθρὲ Βραμι, 

ΜΆ} πὸ χῦχοι 
Νοῖ 65Ὸ ἴδ τηῖρον ἰαιάανὶ, Ρ]αῖο, Πδοσῖπι 

ἃπῖο ἃ]105. σα ρὰπὶ 4 αππὶ Ῥαϊηΐαν ΟΡ65, 
ΟΠ ἶ5. Θπΐπὶ Ῥοδίϊα δδὲ ἴπ δοῆδι αἰνῖϊο νἱνίαδ: 

αἰσὰ 5ἱ 'Φαϊά ΔΡο5. αὐ Πταῖὸ δατοῖ: . 

ταου θιι5. δ ηι 45 Ταδτην 5 ρον 5 ἈΠ  ἀαπιαηι τι, 
δος βαρίαϊ Ῥγᾶθ ἴὸ ϑίϑυρμας Ἀφ 66, 

Αἱ σδοΐσπι ἔποραὶ δοΐοβ ἀἰϊοδοορο ἰαδίοβ: 
Ῥαιρογίηβ Ὑἱ{18. ἀδ]ναΐε 6556. οοπιθδ.. 

Ἦμπιπο οἴμμο5 δηΐπηο δϑηϑαπι ἀορόπορο ἀοθοηὶ, 
ομιπΐα Ῥγδου δ] 5. οοάδιε εἰϊν 5, 

Ὑν δ θι ῊΣ ὈΣΥΈΟ 
Ποῖ ταϊμὶ ῬΌΡογια5 ἀπ] οἷ8, τνὶβεΐϑιψ δ δοηθοίτ5, 

΄υοά [ἀρῆς 11 ἃ πιὸ, φυοά γεηὶξ ἰδία τὰΐη 

Υ, δ4γ, Τίς, ἀιχπ᾿ 

ΝΟ 6δὺ τηδποϊρίμμη σοοῖα οουνῖοο ὑπο ς: 
5005 Ποχυλη δοσυοδ ἰιϑδ5ι1 μαθογο οἂραϊ,, 

ὩΝἷΝ, τὰν, οὗνδι μουν. ὦ 

Ἰδο. ὰὐϑϑδν. οι 



ΒΕΝΤΕΝΤΙΑΕ. ϑῷ 

Υ. οιδ. Τίῖι. ΧΎΙΠ. 

Ῥαῖοος τασὰ ἰδτηθ8β: ταυϊῖοβ. παισὶν γοϊθηίος 

Ῥίαβ 4αδηι ατιοά 8815 εδὲ, ρευ Ἰαἷξ ᾿πρίανίος, 
υχθιῳ Τπρὴχ, 

Οταῖα φυϊάεπι ρυΐπο πηθπάδοϊα: 864 ταῖς {15 
οχίϊα8. Ἐπ δείᾶο ἔπηϊβ. ἈΠΡΙαΘ ποοοῖ, 

ΝΗ μαρεῖ 116 Βομὶ, οαϊ τηθπι15 Δα] ον ὰ ΥῸΧ οδῖ, 
ἸἈἈμηθ το οαἶτς Ῥιοαϊι ἃ οὐὰ 4ο]05. 

ΠΟΥ͂, θ6γ7. Τίς, ΧΟΥΤ͵Ι. 
Ἀεξβροπάριο λιοϊα κατα πη Ῥοβϑαμὶ οπιμία γοιΐς: 

ΒΌΡνα τηουίαϊο5 μος Βαρασνο οἱ. 

γ. 629. Ὁ χογιτ 
Νομπάστῃ ἴῃ Ῥαπρονίο {αοα βυσηπλθχη οὐ ϑίτη 5 : πη 46 

ΠΠΘΟΥ τηθοροΐ ὑπ ρὶ 415. 50 1 οἰ τἀ] 10ιι8, 

Ῥάῦρον ἌΡΙαΘ ἰασοῖ: αἰτοπι βεοίδηται ΠοΟπΟΙ 8: 

φιοάφαρ δάθο ταΐνατα δβὶν οσαπΐθιις ἰδία ῬΙδοοηϊ. 

ΜΘ. ΤΡ  ὙΕΝ 
Οὐυἱ ξαρῖτ, παϊο ἀθχτίη εϑὶ δά διαϊτοβ πναΐία ῬΥοίυῚ : 

ὯΟῚ ἰδιθ οἱ βϑθ ρα ῬΟ886 51|6ν6 ἀαίατ. 

ἱ Ὗ. 657. Τῆι. χνπη. 
᾿ ΒΟ χαβ ἃ Ῥοιΐδ, ἃ δἰοοὶβ θθυῖες αἰρδίϊ, 

ὯΘ ῬΓᾶΥΘ δσοῖθϑ ᾿ῃβοο ΑΒ Πα. ᾿ ᾿ 

ὙῸ5 0. ὙΠῸ ΕΥ̓, 
Αδίαβ Ῥυῖταδ ἔειοχ βαρ άποῖϊ Ῥομάξεα τηϑηϊὶ, 

ταῦ] ουυσααθ, δαϊπηο 8. Οὐ ππϊηδ ταῦτ ἀοοεί. 
ΎὟ, θά6. Τῆς, χΧχγυιι. 

ΘΟΙΩΡΟΡ ΤαρΡΡα Ὀομὶς Ργαδοπιία, ἱπῃσία Ῥαάουσας,. 
864 Ζαοχάχη ΠΟΒΙῸ 1ετῦΡΟΥ Ὁ γτανα δοβοδ, 

Υ, 647. Τὰν, ΟΧΊ. 
Ταπιαυτηάοτῃ μ]ονατηας γϑ]ομὶ 5ρ65 δἰαπιο ῬΘΡΊοΟ τι, 

τποχια!ὶ σοπονῖ πιμαῖπα ᾿ἀὰρα, ἐἰτιο,.. 
᾿Ὑ ΤῚ 



δὲ ΤΗΕΟΟΘΝΙΡΙΒ 
γ. θάρ. Τίς, οχτῖ. ; 

ϑρΡ6 τρε]ίιις. πος δασοθίονε στη]τα Ὑἱἀομιιῖβ 
ΘΟΠΒ1 ἴα ουθηΐ στα σαν σῈ 500. 

Υ. 6005. Τίς. χχχιι.. 
Ἐγοηβ. Ῥυθοῦ υτπδηῖβ αθϊε ἀθ βοάπθις ὀχὰϊ: 

ὯΘ6 Ῥιμίον. ἦπ τουτὶ φαΐ! τεροῦῖνο Ἰοοιμι. 

εὐ δδης ΤΠ ΧΟΥ. ᾿ 
Οὐ Βυπιονῖβ ἐχμἶχα ποῖ. ὃ ἴων ὶ5 οφοβίαβ,. 

ἀοάδοοναβ σοῦριβ,. ἀοάοοοναβ διιϊπυταςο 

της ῥοϊποιδηΐοπι ἀγα 5 δᾶ ἀεἤονταῖα τατία, 

4] ἰοῦ Χὸ5 ΡΆΪΟ τας δίψιιο Βομπὰβ αἰ ϊοὶ ὃ 

Υ. 6θι. Τίι. ὁπι. νὰ 

Ογρμθ, Ποἷ5 Ῥ᾽δοοῦπι: {6]1χ τπὸ υἱϊα βοχυδίανς. 
Ρτδοίονοα γίγιαθ. πὸ Ορὰβ. ἈΠ παῖ. 

ὟΝ. 6γ5. 'Τῖι. νι. 
δῶς ΤΘΡΌΪδα Βομοϑ5 βοζαΐζιν, δια! τοσσαο πιαϊοθαιιο 

᾿ οἰροιπαδίαι. δι. ορβοι αἴοδιι5 ἤθπου.. 0. 

Ὗι :θ691. «ΤΊΣ. ΧΟΙῚ, νπι! , 

ιν θιις τπαὶεῖ5 θοῦ ἀθόδι  4αΐθιις ἀροῖα Δομιὶ το, 
δθρο διυϊπχαμι οἰανῖβ ἀνε 5 αὐϊϊοίιι, ὦ 

δας ογμόπαν ᾧ τώφα μὰς δρυκῃρι. κνν μιὸ5. ὀχιαπάονα 
πιαβηια, 

Ῥαιρονίδβ." ϑω ΠΟ δἰπὶξ ἱπισοιίνι. 

γ- 76ι.. τς, αν. 

Νοὴ Ραιοοβ. δα ϊϊδ5 ἀνε τποη 5. ΘσοΠὉ8 : 

ἀἸΠΠ ΟΣ ς ὁδὶ, πάσα 4ἀσπὶ ΒΟ δ, 0556 πιοάιιηι, 

Ν᾿ γοδ.; ἔχις. ὦ. 

Νοη Ῥγαδβίανο εἰδὲ 4 πᾶο νἷδ, δηΐπο, οπυπΐα Ῥοβδιπις: 

Ῥονγίου : πο ὌΝ πᾶρλ {ἰδὲ Ῥαϊοιρα μἰαοομι, 

- 

παι χο ἥδυυυ. ὁσυὸ. ΨΨΣΝΝ ΝῪ εν τ-.-- 

“πῶσ δι δέν, πα.“ 



ΒΕΝΤΕΝΤΙΑΕ. 8. 

ἮΝ δέδιε! Τα ον 

Ῥ νας ἀδὲ δάθρο πιὰ }15. Ἰ)οῖι5: αἵ πθὸ ἀπχϊοὶς 

ἘΠ, πο μΐης ρϑ815. παβοί ταν ἩΠΗ 45. 

Ῥερροίααϑ νἱριαι 5 Ποπο5: ΥἹΣ Ροοϊοτα ἰονιὶ 

Ἰοο ππη65 ἴοι Ρᾶ5. Ῥυᾶθϑιϊαι οὐ Ὀόραϊοδ.. 

δ ἐκ τ Ρ τ χτάδρ λυ 4, ὦ 
ΟΟΥ̓ΠΔΡΟ ἴοπθι ῬΔΕΓΙΑΤ.. 66 οἰνίθιι8. δχϑίδηβ, 

ΘΟ ῬΡΆΥΙ5. ῬΥΔΟθΘἢ 8. τπον 5. ΟΡ δοααϊπη,. 

Υ. οά1:. ΤΙ τι1.. 
Τὰ {απ αδτι ἰααάατο σανθ, Ηἶ51 ἅπας δα ἴσδηλ 

ο΄ πΟΡῖ5.,. αἱ τηονόδ, ᾿ῃροη! 16 ὙΙ5Ο Ὁ 

ΓΟ 9 ἨΔΠΜΘ Πιοτπϊπαπη 51] δία οἱ αἀα]ιονα [αν πη 

τη η}5 [αϊοῖ, σα 4188 δϑὲ. αἰΐα δἰάυῖθ δα. 

Θοά βοιῖ Ὡλορο5. ἴρ50. 86 το ροτο Ῥιοάυμι: Ὁ 

πρὸ πῖὸ ἀθοθρίιμη 58 ρὶι5. Πα 10, 

ὙΠΟ ΤῊΝ ΟΧΆ; 
ὙῚκχ ραϊοπδὰ φαυϊδοα Ῥαθγααν : Ῥαιᾶν 8 ἔδπιθη, ὍΟΥ : 

: Ῥθοίον 5. σαν οδὲ ἄσνα ποχυίγο μαι. ᾿ 
ΝΗ Ῥυούδοι πο. Ὡ60. αἷὰ8 ἴῃ τηθηῖο εἰο]0}08,. 

τοσαο οὲ ἀιϊθουαπι ρθοΐοτα «Ἰδοῦ 168, 
Ὠοσῖς ἴπ9 ϑουάομιο, Βοᾶμα [αϊα!ϊα ἄοπα, 

- τιον ία 5 σοηΐτα5. ποῖ ἤδοϊο οἰιρίαδ. 

πε χοσσιὶ ἥΠ ΠΟΥ͂Ι. 

Μυ]οναπι τὸ5 ἀροία ἀἄοτηΐ υἱνταιιι5 ο βία : ̓ 
ταθθει. Ἰὰς ἀἰν 0115. τορταθῃ. ρει ὙΠ118, 

Υ, τοϑὅ. ΤΙΣ ΟΣΥΤ.. 

ΝοΗ ἐ60 ῬδΙΡονίοιῺ τηθίαο, ὭδΟ ἀορ δοῦν Ἠοϑίβ8, 
41 πουαθ οἰ εθυαῖε ῬΡ τηαἰοάϊοία τηθίπι: 

8684 τὴ ἔσχε ἰαθοὺ ἔιρίοῃ δ ΤὈντηοβα, Ἰπγοῃία5, 
οἵ γὙϑηῖθη8. ἰγοηλαίο: ποασγὰ δομορια 8 στοά. 



8ὺ ΤΗΕΟΟΝΙΌΙ5 ΒΕΝΤΕΝΤΙΑΕ. 

γ. τορι. Τίς. οχί. 
θιιυδιὼ ς Ὀίνῖ5, τπουῖα θὰ5 ἀπὰ ἔανεϊ νον υὴὰ 

γι ττο9. Τῆς. ὁπΠ|. 
δῖ1 τε] ἀν! 15 ἤΠογθηβ, Ἱπιδοίδαας οανὶ5, 

ΠΡΟΡα Φαὰθ δὲ ἡ }]ο δαοῖα Ὑἶτα πιαῖο. 

ἯΙ ἑξιι ΤΠ ΦπῈ 
Νεο, σαρῖο, ποὸ ΟΡ65 ορίο μηϊῃῖ: δὶς ταϊεὶ Ῥᾶσνο 

Ἰαδια, 504 ἃ ἀυνὶ5 {ἰόντα υἶσα πιαὶ ϊ5. 

Ὑ, κ᾽ Ἐπ αύες 
Ηλρο ἄπο ἥπα οαγθηὶ, ΒΆΡ ΟΡ οἵ ἀϊτοβοουο, Νὰπι πο 

᾿απηαμα οχρίουῖβ -ροοίονα αν ὶδς 
Ὠ66 δαρίθαβ. ἀπ πλι5. δαρίθμαϊ γοῖα στο ϊηχαῖε, 

ἃὰϊ 56 ἀοοιν ἷβ Θχϑαῖϊανο Ῥοϊοδῖ,. 

ΝΟΥ). Τις πὶ. 

ΠῚῚ Ἰησπα βαρὶϊ, οοα  σαοάιιο, πδὸ τηϊη5 ΔΈΓΟδ, 
Φαδοάα 5ἰτα ἰὴ ππθάϊο Ῥθοίονρα πηθὴ8 ἃηϊμηΐ. 

ν.. χυγΆ, Τίς, δ ς 

Μυΐαπι, γνηθ, βοϊθηὶ οπηῖτι 5 Ῥθοοατο Ἰοφαοπᾶο, 
«ἀὰτὰ Ῥονιανβαῖα οδὶ ἰρηθᾶ γἱβ δηϊηῖ, 

Υ. γιγό. ΤΙ χὰ: 
Κι: Ογνης, ΠΙᾺ} ον άοϊαδ: ΕΠ βοααθηΐουα 

Ἰαεάϊι, εἰ οχογαοίαϊ σοΥ πϊδου αὶ 

γ. χιη7.. ΤΊ ΧΎΤΙΣ 
Οομΐιρο, Οὐτηρ, θόπα ἢ} ἀα!εοῖα5, Ηοο 650 ψοαπα 

οΟμδοὶα5 δὲ τδδιῖϊβ δὰπὶ Εἰ], τα σα ταὶ, 

Υ. 1179. Τὴν, ΧΙ, 
ΟΥΙ τοποδτ" ἈΠΊΟΤΟ 

ἴασις εἰ 680.) 70 πἷ! Ἰυδιϊ5 6588 Ῥοϊθδὶ, 



[οΟ 

ΚΑΜΑΙΝΟΥ͂ ἘΦΕΣΊΟΥ. 

, ͵ δ , ν Π: χοις τεῦ κατάκεισϑε; κότ᾽ ἄλκιμον ἕξετε ϑυμὸν, 
͵ ὙΦ» τς γ᾽ Σ 

ὦ νέοι: οὐδ᾽ αἰδεῖσϑ᾽ ἀμιφιπερικτίονας, 
ἢ ἢ , Ξ ᾿ ΠΗ Ὃ 
ὧδε λίην μεϑεέντες : ἐν εἰρήνῃ δὲ δοκεῖτε 

δ ᾽ Γ -» « ΕΥ ἤσϑαι" ἀτὰρ πόλεμος γαῖαν ἅπασαν ἔχει. 
" κι ΣΝ ὐυν Ἕ τ " - 

᾿ ῇ [2 ῃ 

καί τις ἀποϑνήσκων ὕστατ᾽ ἀποντισάτω. 
φιμυῆέν τε γώρ ἔστι καὶ ἀγλαὸν ἀνδρὶ, μάχεσϑαι 

γῆς πέρε, καὶ παίδων, κουριδίης τ᾽ ἀλόχου, 
δυσμενέσιν" ϑάνατος δὲ τότ᾿ ἔσσεται, ὁπιστότε κεν δὴ 

“Μοῖραι ἐπικλώσωσ᾽ " ἀλλά τις ἰϑὺς ἴτω 
ἔγχος ἀνασχόμενος, καὶ ὑπ᾽ ἀσπίδος ἄλκιμον ἦτορ 
τ ἔλσας, τὸ πρῶτον μιγνυμένου “πολέμου. 

Ἐταϑιηοηΐπμη δ' ΟΑΙΠΓΙΝῚ ΕΠερία βογνανὶ διό ᾶθιι5 
Τὴν. 11. θὲ (δ πο, ΕἸ δοουνῖιπν ροδίατιπν Δ ΠΕ 5ϑἰτηο, 
αυδράατῃ ἰϑοία ἀΐρηα σὴν ἴῃ Αοἱἱδ Αοδάοηηίδθ Ραγίβίοη-- 
815 ΤΟ ΝΤ, Ρ. 504. [οηξ. Προ Βοηδο ἔγιρί8, [ο. Να]οπί. 
Ἐνάποκιὶ, ΟΠ] } 115. δῖνα συδοβιϊ 8. 46 ΟΥΙρὶπθ ΔΓ Ϊ 18 
εἴδρίας! ἰγαοίαιϊο οὐ τα. Αὐοοά. Τγτίδοι το! αι αθ. σὰ πὶ 
Ῥιοοοίηΐο δὲ οὐ οα ἀπηοίαϊίομο. ΑἸίοι. εἰ Π|ρ5. 1816. 
8.7] Τογίίαβ. ποχατηθίοῦ ἴῃ ϑίοθδαοὶ οὐ ἃ. οὁτη δ8ὰ5. οἷ: 615 
ἴῃ Ἰοσυτα Οδπιορανῖιβ. νεγϑαϊ ἤηο δαΐζεοϊ: 

εὖ νύ τις ἀσπίδα ϑέσϑω ἐν ἀντιβίοις πολεμίζων, 

ααθιλ τοοορὶ! οἱ ἴῃ νουβίοηθ Ἔχργοϑϑὶὶ αγοῖϊι5. Βπυνοκ. 

8. ϑάνατος δὲ τότ᾽ ἔσσεται, ὁππότε κεν δή. “δῖ5 ΒΕΩΘ 
Η ᾿ ᾿ ὁ . γ» ᾿ “7 

ΟΡ δοὶ ἔρον βογὶρίαβ. Οτοϊϊα5 εὐἰάϊι δέ ποτ᾽ ἔσσεται, 
ὁππότερον δή. Βκυκοκ. Ἐν ων 



- 

3. Ξ-.ἕ ΧΑΜΑΙΝΟΥ ἘΦΕΣΙΟΥ͂. 

οὐ γάρ κως ϑώνατόν γε φυγεῖψ εἱμαρμένον ἐστὶν 
ἄνδρ᾽, οὐδ᾽ ἢν προγόνων ἢ γένος ὠϑανάτων. 

σπολλάχε δηϊότητα φυγὼν καὶ δοῦπον ἀκόντων 
ἔρχεται, ἐν δ᾽ οἴκω μοῖρα κίχεν ϑανάτου. 

ἀλλ᾽ ὃ μὲν οὐκ ἔμτιης. δήμῳ φίλος, οὐδὲ ποϑεινός", 
τὸν δ᾽ ὀλίγος στενάχει καὶ μέγιἰς, ἤν τι τιέϑη. 

λαῷ γὼρ σύμπαντι τιόϑος κρατερόφρονος ἀνδρὸς 
ϑνήσκοντος" ζώων δ᾽, ἄξιος ἡ μιϑέων:, 

ὥσπερ γάρ μὲν πύργον ἐῤ ὀφϑαλμοῖσιν ὁρῶσιν" 
“ἔρδει γὰρ σιολλῶν ἄξια μοῦνος ἐών. 

17. ἢν τε πάϑη. δἰ ἐπ γμᾷπα εεεϊδοτῖ!. Ὧς Βος δυρξο- 
τη ΐδηο υἶθο 486. ποίαν πὴ δὰ Οομιοὶ Οοποίοι. χοῦ. 
1άεμ ἱπ Ῥάαςε 10. τ ὙΝ 

ΠΣ ἊὉ γε ὡς ἤν τι πεσὼν 
ἐνδένδε πάϑω, τοῦ "μοῦ ϑανάτου 
πέντε τάλανϑ᾽ ἡ πόλις ἡ Χίων 

δὰ ὀφλήσει. ἀρ ἢ ἦλθον 
Ουὐδηάοσιο αἀάϊξαν καπὸν, τὰ ἰῃ Ἐπεὶ ρί ἀϊ5. Απάγοχα, 

ἀλλ᾽ εἶμ᾽, ἐπεί τοὶ γ᾽ οὐ περίβλεπτος βίος 
δυύλης γυναικὸς, ἤν τε καὶ πέϑω 

Οὕοβ ψογβιβ σοῦ], τὶ Ἰεν τα τηδουϊατῆ ὁ Ῥυίουϊ βοηδ- 

ἢ. 

χὶο ἀρδιογρογοιη. Μία] οὐχ οδὲ ἐσείτοι κοὐ --τὶ Βκυκοκ. 
ἘΑἘΕΠ Βραποκίαπν, ἀοουΐε Ῥογβόπιβ δὰ Ἑαγίρίά, Με. Ρ. 
ἀ48. οὦ. Τῖρ5. δ΄!ου. Νοήβορβου ἐς τὸρ. Αἰδοπ. Ῥγορο 
δη. ἐπεί τοὶ καὶ οὕτως ἔχει. ΜοΥυδ:, 1... ἐπειτοίγε, δἰφιῖ-: 
εἶἰδνα. καὶ ποὴ Βαῖνοὶ Ἰοσιτι.  Ἐντγανὶ υἷν ἐβτγορίαδ, μοι 
δἴμνιβ 86δὲ. ΧΧΊΠ. οχίν, ἐπεί τοὶ τὸ πανταχοῦ κωδωνὰς ἐξῆ-- 
φϑαι λίαν σοφιστικόν. ϑεγίθεπάιτιπι 6556 ἐπεί τοὶ καὶ τὸ 
πανταχοῦ --, ποῖ ἃ θ  α] 5, δἱ σοπία! ον αἰνεγσι [αἴ θαι 
δου ρίυγας ε Οοἀᾷ, ἐποιαίαπι ἰπ εἀϊι, ὙΥ̓ εἰδὶς, ρ. ὅν... 

τ 

μα. κα ᾿π “ων 



έ 
Ὡ 

ΓΎΡΝ ΚῸ . 

ἕ 

1, 

“ἐν εϑνάμεναι γὰρ καλὸν ἐστὶ στρομάχοισι πεσόντω 
ἴνδρ᾽ ἀγαϑὸν, περὶ ἢ πατρίδ ἤίενον " ἄνδρ᾽ ἀγαϑὸν, περὶ ἡ πατρίδι μαρνάμενον 

ᾧι ν ἡ ὦ παν, 9 

τὴν δ᾽ αὐτοῦ προλιπόνξα τιόλιν καὶ στίονας ἀγροὺς 
σιτωχεύειν, πάντων ἔον᾽ ἀνιηρότατον, : 

συλαζόμενον σὺν μητρὶ φίλῃ» καὶ πατρὶ γέροντι, 
σαισί τε σὺν μικροῖς, κπούρεδί) τ΄ ἀλόχῳ. 

᾿ 

ἔχϑιστος γὰρ τοῖσε μετέσσεται, οὖς κεν ἵκηται, 

χρησμοσύνῃ τ᾽ εἴχων καὶ στυγερῇ πενίη" 
1 ΄ , ἣν. ὁ»... ᾿ 5 

αἰσχύνει τε γένος, πωτὰ δ᾽ ἀγλαὸν εἶδος ἐλέγχει, 
πᾶσα δ᾽ ἀτιμία καὶ κακότης ἕπεται. 

ΤΥΚΤΑΕῚ ἙΠερίατη 1. Δ Ροπηῖ5 ΤΥσασΡΟ πῃ οὐαί θη 6 
οομέγα Τιεοογδίδι, 1 οἹαυ ἀΐτιν ἀἰβείοῦο αυοά ἴῃ ΕἸορία 
Τ|. οδὲ πη ἀδοϊτηθση ΠΟΙ ΟΙΟΣῸ δοίίο, αποάάις 15. δὶς 
Ἰοσὶ ἀη0}}16 νἰϑιιπὶ ε51|. θπυνοκ , 

7. ἔχϑιστος γὰρ τοῖσι. 1ο. ΤΑΥ]οΥὶ διπθη δαί οἱ. Α1- 
05 ΠΝ γὼ ἐχϑρὸς γὰρ τοῖο», οἰαυάϊοαηίθ. τοῦθ. Ψογάτη 
ττᾶς ΘΟ ΟΠ ἰθπογα ταΐῆὶ σἱάθου, ϑογίρογο ἀορυ 11-- 
Ῥγαγῖπδ, υὐ ΠΙΟΧ ν᾿. 21. 

» ν ν. ᾿ εὐ -« : .“ ἐχϑρὸς γὰρ δὴ τοῖσι μετέσσεταν, οὕς κεν ἵπηται- 
ἶ Βκυκοκ. “"- ΠΝ 

δαβρίοα τ5. ΘΥΆΤη "" μὴ ᾿ῷδτος μὲν γ.5--ἥκ. 
ἐχϑῤρὸς γάρ τοι τοῖσι μετέσσεται, οὕς κὲν ἵκηται. . “ὥδ νὰ, γ. 42:. 

564 οἴπποπὶ ἐς ἢ. ν΄, Πΐοπὶ τοιιροβι! ἀοοι ϑδἰτηὶ ἘΤοίηνί το " 
οἰ ποία ἴῃ Ἐταποκῖ ΟΑΠΠ πὸ ρ. 185.: τὸ. οοπίοξ 
οοὐΐοεβ ΜΙ5 5. Οταϊίου 5 Πγουγρὶ, Οογπχαπίοιαν τππτιτη οὐ 
Αἰϊογατῃ [4] οὐχ, χερμοηλέα ῬΟΓγᾶνα, ἂς ἰεβίου, [ἢ εἰτο- 
46 Οἰαγα βου ρέῃ, 6556: ἐχϑρὸς μὲν γὰρ τοῖοι κ' τ. λ.“ 
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εἶϑ᾽ οὕτως ἀνδρός τοι ἀλωμένου οὐδεμί ὥρη 
γίγνεται, οὔτ᾽ αἰδὼς εἰσοπίσω τελέϑει. 

ϑυμῶ γῆς περὶ τῆσδε μαχώμεϑα, καὶ στερὶ σεαίδων΄ 
ϑνήσκωμεν, ψυχέων μηκέτι φειδόμενοι, 

τὸ ὦ νέοι, ἀλλὰ μώχεσϑε σταρ᾽ -ἀλλήλοισε μένοντες, 
μηδὲ φυγῆς αἰσχρᾶς ἄρχετε, μηδὲ φόβου. 

ἀλλὰ μέγαν σιοιεῖτε καὶ ἄλκιμον ἐν φρεσὶ ϑυμὸν, 
μηδὲ φιλοψυχεῖτ᾽ ἀνδρώσε μαρνώμενοι. 

Ἂν δὲ παλαιοτέρους, ὧν οὐχ ἔτι γούνατ᾽ ἐλαφρὰ, 
40. . 'μὴ καταλείποντες φεύγετε τοὺς γεραιούς. 

ὀνγγινκήα γὼρ δὴ τοῦτο, τὼ σιρομιάχοισε σεεσόντα 
κεῖσϑαι σιρόσϑε ν ἄνδρα σιαλαιότερον, 

δὴ “μυχὸν ἔχοντα κάρη, ἐν μὲν τε γένειον, 

τς ϑυμὸν ἀποτινείοντ᾽ ἄλκιμον ἐν κονίῃ, 
αἱματόεντ αἰδοῖα φίλαις ἐν χερσὶν ἔχοντα, 

(αἰοχρὰ τώ γ᾽ ὀφϑαλμοῖς καὶ νεμεσητὸν ἰδεῖν) 
καὶ χρόα γυμνωϑέντα. νέοισι δὲ τιάντ᾽ ἐφεέοικεν" 

. ὀφρ᾽ ἄρα τῆς ἥβης ἀγλαὸν ἄνϑος ἔχη, ᾿ 
ἀνδρώσι μὲν ϑηητὸς ἰδεῖν, ἐρατὸς τε γυναιξὶ, 

50 ζωὸς ἐὼν, καλὸς δ᾽ ἐν προμάχοισι στεσών. 

[Ὁ τι 

πὸ. 

«Αλλ-ηρακλῆος γὰρ ἀνικήτου γένος ἐστέ" 
ϑαρσεῖτ᾽, οὕπω Ζεὺς αὐχένα λοξὸν ἔχει. 

μηδ᾽ ἀνδρῶν πιληϑὺν δειμαίνετε, μηδὲ φοβεῖσϑε, 
ἐϑυὺς δ ἐς προμάχους ἀσπίδ᾽ ἀνὴρ ἐχέτω, 

δον ἢ ναι ςς ἢ ψαϊοὶ Ὀἱ 0κα τῆς. ἐρατῆς Ναϊοϊκοπανία5 Παῖς, Ἐπτὶ 
ἀνὰ πο τιοὰο ὄψον, κύν τας ἔγαδιηθηῖο ἃ πρίν τ 

Ρ: 807. ἄρα τὴν ἰπ ἐρατὴν τουϊανὶς Ν γυιςη βαο ἴοι 
πὶ Οὐἶκ. 1. 3, Ρ. 81. - τῆς ἥβης ἄνθος υἱ ἰπῖτα Νὶ- 
τοῦ. ἴ. 4. ἄνϑεα τῆς ἢ 

ΕἸερίατα Πς δεγνανὶϊ διοθαναν Τίὶι, 80. Βκυχοκ. ἢ 
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5. ἐχϑρὲν μὲν φυχὴν ϑέμενος, ϑωνάτου δὲ μελαίνας ὃ 
κῆρας, ἴο αὐγαῖσεν ηελίοιο, φίλας. ἀφ ϑρας γμὶ ̓  

ἴστε γὰρ ὡς “ρεως πολυδακρύου ἔργ᾽ ἀρίδηλα, ὁ δι" 
εὖ δ᾽ ὀργὴν ἐδώητ᾽ ἀργαλέου πολέμου" 

καὶ πρὸς φευγόντων τὲ διωκόντων τ᾽ ἐγένεσϑε, 
Ἃοὸ ὦ γέοι, ἀμφοτέρων δ᾽ εἰς κόρον ἠλάσατε. 

᾿ ρὲ μὲν γὰρ τολμῶσε, σταρ᾿ ἀλλήλοισε μένοντες, 
εἴς τ᾽ αὐτοσχεδίην καὶ σιρομυάχους ἰέναι, 

παυρύτεροι ϑνήσκουσι, σάουσι δὲ λαὸν ὀπίσσω " 

τρεσσώντων δ᾽ ἀνδρῶν «τὰο᾽ ἀσιόλωλ᾽ ἀρετή. 
15 οὐδεὶς ὧν ποτε ταύτω λέγων ἀνὕσειεν ἕκαστα, 

ὅσο᾽, ἐὰν αἰοχρὰ πάϑη), γίγνεται ἀνδρὶ κακά, 
ἀργαλέοὐῦ γὰρ ὄπισϑε μετάφρενόν ἔστι δαΐξειν 

ἀνδρὸς φεύγοντος δηΐῳ ἐν πολέμῳ. 
αἰσχρὸν δ᾽ ἔστε νέκυς κατακείμενος ἐν κονίησε 

20 νῶτον ὄπισϑ᾽ αἰχμῇ δουρὸς ἐληλαμένος. 
ἀλλά τις εὖ διαβὼς μενέτω, ποσὶν ἀμφοτέροισι 

στηριχϑεὶς ἐστὶ γῆς, χεῖλος ὀδοῦσι δακὼν, 

μηρούς τε, κνήμιας τε κάτω, καὶ στέρνα, καὶ ὠμοὺς 
ἀσπίδος εὐρείης γαστρὶ καλυψάμενος" 

6. ἴπ βογίρίο' δίορδαοο Ἰεϑίϊασ : κῆρας ἐπὶ αὐγαῖσιν ἢ:ε-- 
λίοιο φίλας. ἔν τηδηϊοϑία. Ογοία5 ἀοα κῆρας ὁμις 
αὐγαῖς --. ΝΙποτὶ ταὰταϊοὴθ νόγᾶπι Ἰθοϊ πὶ ΘΟ ἰ551π16 
χοϑιϊαϊ Ὑιν ἀοοία8 ἴῃ ΝΠ18661]. ΟΡβοῦν. Τὶ 1. Ρ. 128, ἔσα, 
ἤσως, ἐπίσης, ἐπδίαῦν, σοι, αδῃμ6. Βκυποκ. 

9. πρὸς φευγόντων. δῖ. διοθαοὶ οοά, εἱοραπίεσ. Οτο- 
ἀϊα8. ἀεαὶε μετὰ φευγόντων. ϑιβιϊδποαὶ εἶναν πρὸς τενὸς, 
4586 ὦ ρματέϊδιι5 αἰϊομίωδ. Ἐκύποκ. 

16. ἐὰν αἰσχρά. Ἠδῃς 5ογρίαγδι τοαυΐτιῦ τοῖν! 1η-- 
ἐερτιία8. Ῥογρεγαῖα ἴῃ ΠΙΡγὶ8 ἂν αἰσχρά. ἴῃ ἔμπα ψϑῦϑιιδ 
ἀπρ]ίοοια Ἰοοϊοποῖη ργϑσβίαι; ἐοάοχ, κακὰ εἰ κακῷ, ῬΡΙο- 
Τοῖι Ῥγδοΐονο. Βαυνοκ. Βυαποϊκίυ8. ἂν ῃστὸ ἐὰν ἀϊοίιια 
ΟΡΓΙΡῚ ογοαταϊς, Τἄθι 4}1185. νίϑιαμη : 568 βυηΐ 41 Ῥτδθ-- 
ἔγασις ποροηΐ; 4πὸ ἰαγο, ἱρϑὶ νἱἀονίαῖ. Νίοπαι 46 Πᾶς 
χὰ ἰη Ἰπὰ, αἀ Οάγ85. Ρ. τά47. Νυπο δἀάο οχ Αμΐδμοϊοβ. 
Ῥλιαιϊ, ἣν π, Ρ. ὅ49. ἡ. 74. ν. 9. ὄξος ἂν αἰτήσω. 
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δεξιτερῦ δ᾽ ἐν χειρὶ τινασσέτω ὄβριμον ἔγγος, 
“ινείτω δὲ λόφον δεινὸν ὑπὲρ χεφαλῆς. 

ἔρδων δ᾽ οβριμα ἔργα, διδασκέσϑω πολεμίζειν, 

εἰηδ᾽ ἐκτὸς βελέων ἑστώτω ἐστιίδ᾽ ἔχων. 
ἀλλά «ἰς ἐγγὺς ἰὼν, αὐτοσχεδὸν ἔγχεϊ μακρῷ 

ἢ ξίφει οὐνώζων,, δήϊον ἄνδρ᾽ ἑλέτω" 
καὶ πόδα σεὼρ σιοδὲ ϑεὶς, καὶ ἐσε᾿ ὠστιίδος ἀστεί δ᾽ 

εἰδῶν ἐρείσας, 
ο τἐν δὲ λόφον τὲ λόφῳ, καὶ κυνέην κυνέῃ, 

καὶ στίρνον οτέρνῳ, σιεσιλημένος ὠνδρὶ μαχέσθω, 
. 4) ξίφεος κώπην, ἢ δόρυ μαχρὸν ἑλών, 

ὑμεῖς δ᾽, ὦ γυμνῆτες, ὑπ᾿ ἀσπέδος ἄλλοϑεν ἄλλος 
σιφώσσοντες, μεγάλοις σφώλλετε χερμαδίοις, 

δούραοί τε ξεστοῖσιν ὠκοντίζοντες ἐς αὐτοὺς, 
τοῖσε “τανοτιλίταις ἐγγύϑεν ἱστάμενοι. 

Οὔτ᾽ ἄν μνησαίμην, οὔτ᾽ ἐν λόγῳ ἄνδρα τιϑείμην, 
“οὐρῦτε ποδῶν ἀρετῆς, οὔτε παλαιομοσύνης, ἡ 

οὐδ᾽ εἰ Ἡυκλώπων μὲν ἔχοι μέγεθός τὲ βίην τε, 
ψιχώη δὲ ϑέων Θρηΐκιον Βορέην" 

55. πεπλημένος. ῬοΓρογάτα ἴῃ ΠΡγὶβ πεπαλὴμένος, 
᾿ ; ᾿ Βκυκοκ, ᾿ 

58. τοῖσε πανοπλίταις ἐγγύέϑεν ἱστάμενοι. ϑὶς διο)νδεὶ 
ἐοἃ. ἴῃ Ὁὐόιμ εὐϊιίοιηςα πλησίον ἱστάμενοι. Βκύῦκοκ. 

ἙΠορίαπι ΠῚ. βογνανὶ ἡἰάοπι διοναφος Τίι, 11, Βκυκοκ. 
το τιθείιην, Δ αΪδο Ἰορίίαν τιϑείην. Βκυνοκ, Νοῖ ἰη- 

{γοηηδὴϑ.᾽ Παγότη, οτινασαιπθ. ἴῃ ᾿ἰργὶβ. σοπιμδιίον τ Κ᾽, 
ψαϊοκεόηαν, δὰ Ἑωγίρί ἃ. Ῥηοοη, Ρ. 180. ». Αοινο ποῖ 
οὔἴεηεϊταν. Ῥογβοποβ οἰἴδ5. ργίτηοβ που δι ΐι5 ΕἸοσίδα 
ψΈγβι5 αὐ Τυτί μιά, ΝΜΙοδ. ν᾿ 842. σοπιροποηβῆπο οαπὶ 1. .-- 
τὶρι εἰ εἱ ΤΠουυτ οἰ, Ηἰἷς εἰ, μύρα ΚΥ ἀκεποϊάι5. δὲν, 
Οὐῖι. ΠΠ. ρ. 50. τοιίανς πόρπη! α, ἃ αυΐθιβ πιδμαμ, 
γοἸ ον αὐβιλα 55εὶ, , "ᾧ 
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5 οὐδ᾽ εἰ Τιϑωγνοῖο φυὴν χαριέστερος εἴη, 
οι, φλουτοίη δὲ Μίδεω καὶ Πινύρεω βάϑιον, 

οὐδ᾽ εἰ Τανταλίδεω Πέλοπος. βασιλεύτερος εἴη, 
γλώσσαν δ᾽ «δρήστου, μειλιχόγηρυν ἔχοι, 

οὐδ᾽ εἰ πῶσαν ἔχοι δόξαν, πλὴν ϑούριδος ἀλκῆς. 
᾿᾽ . ) ᾿ δ ᾿ ’ " 

το. οὐ γὼρ ἀνὴρ ἀγάϑος γίγνεταε. ἐν πολέμῳ," 

δὲ μὴ τετλαίη μὲν ὁρῶν φόνον αἱματόεντα, 
καὶ δηΐων ὀρέγοιτ' ἐγγύϑεν ἱστάμενος. 

ἡ δ᾽ ἀρετὴ, τὸ γ᾽ ἄριστον ἐν ἀνθρώποιοιν ἄ6ϑλον, 
κάλλιστόν τε: φέρειν γίγνεται ὠνδρὶ νέῳ. 

ξυνὸν δ᾽ ἐσϑλὸν τοῦτο πόληΐ τε, παντί "σε δήμῳ, 
ὅς τις ἀνὴρ διαβὰς ἐν προμάχοισι μένῃ 

ψωλεμέως ,. αἰοχρῶς δὲ φυγῆς ἐσιὶ ««ὦγγυ λάϑηται, 
ψυχὴν. καὶ ϑυμὸν σλήμονω παρϑέμιεενος, ᾿ 

ϑαρσούνῃ δὲ πεσεῖν τὸν πλησίον ἀνδρα παρεστώς. 
οὗτος ἀνὴρ ἀγαϑὸς γίγνεται ἐν πολέμω" 

αἶψα δὲ δυσμενέων ἀνδρῶν ἔτρεψε φάλαγγας 
φρηχείας, σπουδῇ τ᾽ ἔσχεϑε κῦμα μάχης. “᾿ 

αὐτὸς δ᾽ ἐν προμάχοισι πεσῶν φίλον ὠλεσε ϑυμὸν, 
ἄστυ σε, καὶ λαοὺς, καὶ πατέρ᾽ εὐκλεΐσας, 

πολλὰ διὰ στέρνοιο, καὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης, 
καὶ διὰ ϑώρηκος πιρόσϑεν ἐληλαμένος. 

τὸν δ᾽ ὀλοφύρονται μὲν ὁμῶς ψέοι ἠδὲ, γέροντες, 
ἀργαλέῳ τε πόϑῳ πᾶσα χέκηδε πόλις. 

καὶ τύμβος, καὶ παῖδες ἐν ἀνθρώποις ἀρίσημοι;, 
καὶ παίδων παῖδες, καὶ γένος ἐξοπίσω. 

οὐδέποτεπλέος ἐσϑλὸν ἀπόλλυται, οὐδ᾽ ὄνομ᾽ αὐτοῦ" 
ἀλλ᾽ ὑπὸ γῆς σπτιερ ἐὼν γίγνεταν ἀϑάνατος, 

᾿αϑ. ἡ δ᾽ ἀρετη, τό γ᾽ ἄριστον ἐν ἀνθρώποισιν ἄεϑλον: 
᾿ . “6 , ο' Ἂ , ω 

δίς ἴπὶ βεγιρίο: αὖ ἴπ ῆργοβθϑο δίομθαθο, τόδ᾽ ἄεϑλον ἐν 
Ε 7 
αἀνϑρώποισιν ὥριστον... θπυποκ. ; 
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ὃν τιν᾽ ἀριστεύοντα, μένοντώ τε, μαρνάμενον τε 
γῆς πέρε καὶ παίδων, ϑοῦρος “ρης ὀλέση. 

ἣν δὲ φύγη μὲν κῆρα τανηλεγέος ϑανάτοιο,. 
γικήσας δ᾽ αἰχμῆς ἀγλαὸν εὖχος ἕλη)» 

πάντες μὲν τιμῶσιν ὁμῶς νέοι ἠδὲ σταλαιοὶ, 
πολλὰ δὲ τερτινὰ παϑὼν ἔρχεται εἰς “1ἴδην. 

γηράσκων δ᾽ ἀστοῖσι μετασιρέσιει, οὐδέ τις αὐτὸν 
βλάπτειν οὔτ᾽ αἰδοῦς, οὔτε δίκῃς ἐθέλει" 

᾿ πάντες δ᾽ ἐν ϑώκοιαιν ὁμῶς νέοι, οἵ τε κατ᾽ αὐτὸν, 
οεἴκουσ᾽ ἐκ χώρης, οἵτε παλαιότεροι. 

ταύτης νῦν τις ἀνὴρ ἀρετῆς εἰς ἄκρον ἱκέσϑαν 
πειράσϑω ϑυμῷ, μὴ μεϑιεὶς σιόλεμον. 

55, ϑοϊοθος ἴῃ Ἰἰγὶβ εἰ δὲ φύγῃ. Ἰσποτασαπὶ θγατὶξ 
ςοπδιγαοιοη θῖν εοπὶν ποιοὶ εὐ οἱ ἂν νεὶ ἢν, 4υᾶ5 ρεν- 
Ῥεῖαο σοπιπη αι 5 τορογίοβ. δορί ϑοῖτηο ἰαπηθπ ἰῃ οάϊτο-- 
χὸβ. σαΐρα ἰγαηδίογοηα, ἡποᾷ τι} ΐ8. κοι 8. οδίθη ἀγα 
Ῥοββοπι ὁ οοἸ]διϊοθο οοάΐουπι Ορρίαηϊ, αἄὐδῖν οτος δὰ 
τηδπῦτῃ Πάρου, Βευνοκ. δεᾷ ν. ργο χα ἀἰδρουϊα πεῖ 
Βαϑβιϊϊ ἴῃ Ἐρίδι. Οὗ, Ρ. 157, 8ῆ4. δὰ, Πῖρ8. οἱ δὲ εχ 
δομοῦί5 Ἡεγνπίδηΐβ δὰ Ρίηδαν. Νέα, Υ1|. 16. δναϊραία 
“5, Ὕ 

4ο. βλάπτειν ἱ. ἡ. στερεῖν.. δὶς οἰἴαπι. ΤΉδοΟΘΩΪΒ ν. “55. 
᾿Πἅκ, ὅγε, εἴχουσε χώρης. Μιὰς αἀ ΤΒεορπίάοπι οἵδ, 

Βκυκοκ. 
ἀή, πόλεμον. ΝΌρον ἄοπαο οὐϊίηπι οδὲ πολέμου, ,» αυοὰ 

υπῖος Ἡοιηογίουμ δὲ μεϑεέναε πολέμου, -τ μεθιέναι πό-- 
«λέμον τὸ Οταθουμ αι θην, “" ἴ)ς δὰ ὺ Ηοτηογῖοο πος 
χόριρηο: 8εἃ μεϑείναε πόλεμον ποῦ ἀϊοαπηλ ΒΑΓ τη, 
ψαϊοκοπανίυ5 δὰ Επγὶρίά. Ρἤοτη. Ρ. 180. Β.:ς, ἰηΐον 185 

, ᾶοο. οἴϊδ αι εἐδὲ ορίϊτμας ἔγυσίὶα οΡβεγυδιίίο οι. Ἰλάννεϑ, 
Μ]506}}, Οτίι. ᾿ “58, 280. δοιίζνιη μέϑέημε ἀσουδαῖῖνο 
εοπίπησὶ, χηθάϊατη μεϑέεμαε σαπα οᾶϑι δδοιηάο, οἀ 
δὶ ἴογιο ρυοργίατν ἀϊςα5. ΑἸοογαπη Ρμοδίαγατῃ, δυὰὲ 
χαΐατα ἰπ Ἰιοχίοο Ηοπιογίοο οο]. οὖ. ν. μεϑέημε: οὔος νϑν- 
Βύτπι αὐέένμεσε δοϊοὲ Βάθογο ἀσοιδαι νατη, πἰϑδὶ δα εὶς }]}-- 
ξεηάδᾶ εβὲ ἊἸ Πρ55. τοῦ τί. πιεαάξμεσι νότὸ Βαδοὶ σοη ἑν τη ἐς 

υδιηαηδτα ἢ, 1, ἀροιδαϊίναπι σεᾶογο βοηϊῖνο ἴδοί!ε Ρᾶ-- 
τον. ἴαπι Ἡ. διορθδηι ἀεάϊ: πειράσϑω, ϑυμὸν μὴ μὲ- 
ϑιεεὲς πολέμου. Ῥαΐΐ]ο αἰϊίεσ ΠῚῈ Πὲς ΠΥΛΙῪΝ αἰχδ., 



ΟΠ ΘΑΝΠΝΙ ἘΡΉΕΒΙΙ : 
ΕΤΒΟΙΑ 

ἹΝΤΕΒΡΕΕΤΕ ἩΠΘΟΝΕ ΟΕΟΤΊΙΟ. 

(οηδτα πεῖς ἀσάᾷαθ ἰθροῦ, [αγεπθθ, 4παη60 ἰρηθα 

γ0}}15 

᾿ νὶς ΔΠΪπηὶ 1 Νοη γὸ8. ΛιπρὨΙρον οἰ γοπισα 
ἴδῃ βοβηο5 σθηϑῖιρΡα τηούοι ἡ γ08. ἃ]τα Ῥιι αὶ 8 

οἶα, Ζαυπι ἰο]]ὰ5 ἈΠ Ιὰ6 τπᾶῦίο {ρα πηδῖ, 

ἴατη «υϊοπη 6 νΥἱν οδῖ, δοατασα ἔθραϊὶ οὈνι8. Ποϑιΐ, 
εἰ ἰασαϊαμη υἱρνεὶ γα] που ]θηῖο τηδηιι. 

ΑἸουῖα πᾶηλχιιθ ἰπρθη δ᾽. ΔΟΥΡῚ ΘΟΠιΐμτι5. Ποϑίθπι 
Π ῬΓῸ 97β6 παίουτιιθη. οοπί ροαο οἱ ραϊγία. 
ἘοΥ θυ. οἵ Ῥαν] 5 σοπαϊοίο ἴθ ρουΘ τπουΐοθῃ, 

Ῥᾶροα ἴεγει. Βθοίστη. Φαλ οὶ Ἰπτου θα 
Ῥυοϊοπάαϊ οἰαάίαμι., Οἶγρθὸ βοποιοβὰ βθοοηθῃ8 

Ῥθοΐογα, ἄτιπὶ ᾿υΐπηο δαηραΐηθ Ρισηα οδΪοῖ. 
Α ἴαϊο πι}}} τπουιῖ5 ἢἕ σταϊΐϊα, ποπ 8ὶ 

ΔαΟΙΟΤΟ5 ΘΌΠΟΡΪ8 511 ἀσπηονᾶνο 608. 

ὅ80 06 ΔΙ θτὰ εἰαρϑαμι Οἰτοιιπϑι" ! ἀθητ]α ἰαἶδ, 

ο ἴα ἴαγο Ῥυῖγαΐο τποῦ8 ἱπορίπα τὰρὶῖ: 
ΤΔΟΥ5. Ὑ1]18 ῬΟρΡαΪο, οἱ πα]]απὰ τπουϊτατα ἔλνονοπι: 

᾿ς Βογίοιη Ρ]6}85 οοἰεθναῖ, σταίαψας ποθ 1185, 
δῖγε δ ἀθηϑὴ ΡΟΡῸΪ σου τι5. Ἔχρι ϑϑὶϊ δτηδη!8, 

561 γίνθὴ5 ἀρεῖ βοιιϊ δι παπλεγΟ 8, 
γΟΡΏ α6 ἴῃ 586 Θοαΐοβ οοῖι 680 γορίϊοθ τασεῖβ τ᾿ 

Φυΐρρε ὑτιὰ5 τππ]τοβ ἰδ αἴ 5. Ἔχδιιρορατιϑ. 



τῶν αὐῷ γὺ- γῇ δρᾷ ἡσ᾽. 

ἝἜΠΕΟΘΙΑ Π 

ΣΝΤΕΒΡΒΕΊΤΕ ἢ ΟΒΟΤΙ ΟΣ 

,Ἄδιιο, ἰηνιου παπάο σοηι5 ΠΟΛ Ια 15. οϑιῖδ: 

οἴγδῖρο ποπάϊαηι Πυρρίϊον δὲ οαρῖξο, 
Νὸ διἰαπίωμη οοπῖσα παπιονλατα ἱγορί αῖο ὙἹΡΟΡ ΙΗ, 

561 φανηνῶτα ὈΥΪπιῖδ ΟΡ Ἰοἶϊο ἀστηϊηῖθαδ. 
Ῥχοϊϊοῖτο οχ αῃΐθο πᾶπο δηΐπγαση, πξέο ᾿αταΐπα 8015 

4αδονῖῖς Ῥσαὸ ΜοΡε5 ποοῖθ δορουϊενγας. 
50 1118. θη, δον} 4πὰπὶ ἰαοία ΠΠῸσῖυα Μαχιΐς,. 

; 4παπι 811 Βε ον απι μ ΟΠ }}15. 116 ΤὌγου, 

ΞΡ ἔπβαπι ὀχρονιῖ, Γασίθηϊοβ δᾶθρο βοουτ: 
ὃ ἰαγοηδβ, 5015 γῸ5 ἰδία, πὸ ἰδία ἰαἴοιϊ. 

ΝΝατα «ἰ φΟμβον εἶδ Οἰγρθοναμι ἀπ ομΐθα5. αὐάσπι 
οοπιῖμι8. ἴῃ ῬΥπηο5. γαΐπονὰ ἰουτο Υἶροβ, 

δΆΟΡ6 τηϊπβ Ρογθιηϊ, οἱ βουγαηὶ ρόπο βδοπριῖοδ: 
δὶ αὐταὶς. νἱσῖαθ ἀπά ΐψας αἰ δον. 

Νος φυϊδάθαιη απεῖο ναϊθαΐ ππουχόγαρο, Ἰπϑ]ου απὶ 
ἰοσοπονοβ ἃίπιος πὰ «αδηΐα Ῥαοπιιηϊ, 

Τιρο οἰοηΐπὶ ἱσορίο Γαρίοπίοια. Ῥυδθ α οαρδα 
ἴπῖ.}}} ἄονδο γα] ποσα δαβοίρογο:, 

ἴὰγΡο οἱ Ῥυϊνονοα βιγαΐαπν [6] τὸ ἐεδεγάι, 

Οαἶι5. 0 ΠΟΘ οὐρᾶς ἰοῦσα ταδοιὶ, 
ϑοᾶ Ἰνοῶθ Ῥγοβνοβδιιβ ταῖϊο5 ροάς οαΐοοὶ αϊσοσαθ 

το] σοι, οὐ Ἰαθγισα ἄςηϊο Ῥγοιπαῖ ταοῖϊος 



. 

ΤΎΚΤΑΕΙ. 9 

γι, ἰατοδίπι8 ἨπΙΏΘΓΟ5, οἱ Ῥϑοίιιβ ἤουίο, [Ἐτααν 16 
γΘΩΪΓΟΒῸ ΟἰΥροιι5 {θυ τθιιβ οὐθὸ ἰθραῦ: 

ἀοχίενα 864 γα] άδτα δυγητὴα νἱ του πθαὶ μαϑίαηι, 
Ῥεηπαῖα δὲ ραΐθατῃ οὔ ϑία δ ρ εν  ϊοῖ, 

Ὀϊβοῖῖς ΒΟ σοναπι ἰαοίομο ΠΌΡΕ ΟΡ ἀνία: 
ταπηϊζαγα βοιιῖο τοῖα ἄτηδνε πϑίδϑ, 

(Οοτάϊητι5. ἀρονθδίθηθ, ργοιϊθηΐδμν Φαθδὲ Ἠαδίαπι, 
γ0] ο᾽αάίιπι, οϑι1}} ἀθρυίπιαι ἴῃ Ἰαΐρ: 

Ἰιδουθαὶ δὲ βουιζατη βοιῖο; 58:4 Ὁ Π]5π|6 Ῥ6αῚ Ρ68, 

ἴὰπν ΘΟΠ15. Θ0ΠῸ, ἴα] ραΐραθ σαΐθαᾶ: 

Ῥεοίονα Ῥϑοιουῖθις οὐδαηϊ: δῖ. ᾿ρϑῖι5. Ποϑβιῖϑ 

γ6} τεϊαπα ταδοϊθιιδ ῬΡοπάϊτ6, γε] σαραΪ απ}. 
ὰαὰ γεῖο ἰπΐοσθα γε 858 Ῥοβὶ δοιιΐα ἰαἰθϑθθηϑ, 

ἢδο ἰαρίάιπι ἀδηδὶβ ἐπι ρτῖθι5. ΟΡ ΘΟ, 

Ὦρα οαβϑὰ ἰδουΐὶ5 ομϑίαπίοπι ἤσεγα τὰ απ: 

ἴθ τοθδι αὐιααΐο τ] 16 ἀθηδὰ ΘΟἾΟΤ8.. 

ΤΥΛΤΆΑΕΙ ἘΓΕΟΘΙΑ ΠΙῸ 
ἸἹΝΤΕΚΡΒΕΤΕ ἢ. ΘΆΚΟΤΤΙΟ; 

Νοὰ ἢ] ἴῃ Ῥγεῖῖο, ποῖ Ὁ}}ὰ Ἰαι δ ποίδη αι, 

εἶν Ῥϑάϊ5. φο]θνῖβ, δἶνο τηδηῖι8 ῬῈΡ1}15,Ὁ 
511 1ἰοοῖ οἵ γαβῖο (γοϊορυμι ΘογΡοῦ 6 πλαῖοι", 

οἵ βιροΓοῖ οὐσϑα ἘΒτοϊοίαπι Βουθδπι, 

τατα ῬΌΪ ΟΝ νδο νἱμοαῖ ΤΊ Πομτπι ταιπουο ἔουπιδο; 
ἀἰντ15. Οἰμγγᾶπι, αἰν θα ΜΊάδτῃ, 

Ταμπία! αι Ῥεϊορομι αἰ α80 Πἰταϊτα τϑσμΐ, 
Αἀιαδίατη Βαμα γοοῖθα5. δου, 

οπχπῖα «αΐη Παροδὶ, δὶ ἀθ81} δάοτθα θ6}11 : 

4006 υϑι18. πᾺ}}05 ἰθροῦο Ναγεβ Παροί, 
ἀαϊ ποὴ ἰπίγορί ἀτι56 οἀδάθπι ϑρθοίανθ ΟΡ ΠΘΠῖδπῚ; 

οομϑοχτυι τ Ποϑι] σαυάοι Βάθοσα ρράοπι. 



98᾽ "" ΤΥΆΤΑΕΙ. 

ΓῸλ γε 5 οἱ ἄτιμη σογίαιηομ, οἱ πηΐοα υἱτταβ 
δοίορμο ἰἄνθηο5 {πᾶ ἀδοογαὶ ἐδοορα. 

. 65 Ρορα!ὶ, οὐτημιιιο Βοπιη, γὴν ΡΟ Ρουὸ Ῥγαθβίδηβ, 
Πςςς Πηπιοῖα5 ῬΥΙΠΩΪΒ5 4} διαὶ ἴῃ γα λλιι5, 

ΟΡΠαδάαο ἴαρας γοηΐὶ ἴῃ φοῤιαταῖπα Μίανιϊ5, 
ΔΘ ΙΠοἴθιι5. ΔΩ πλιτ, ΡΥ οἴ δη5 ἀμϊπιθπι - 

4ϊ Ρορίεν ϑἴδιη 6 ΓΤ τπορεῖδ, ὅχιονο. 

οομποῖϊαι : ἀπιπο ΒΟ] 1] ἀϊχον 5 ἐβνοσί απ : 

4ὕοπι δα θίτο ΠΟ ϑι}]65 μανϊϊαπι Γαρ τα πές οαἴοννδε : 
4 6} Παοῖι5. ἀνίς τῃρᾶπικιιο τορι: 

41] ἀυϊοοιι ἀπαίτεἶς, σοᾶ Ῥυΐππαδ, ἴῃ ἀϑτηΐας γίϊατα: 
5 Βοποῦ βοπονὶ, τηάρητ5 Βομον Ραϊτίαο: 

'γαϊπορᾷ τααϊία ἔδυοη5., αὐνουῦβα δοὶ ομπιηΐα,, [Ὁ580 
Ῥέοίονα., Ἰουῖσα ἤδο ταϊμιιδ. οἱ εἰγροο. 

Παΐὰ8. κα οχεχψυΐας. Ῥογαπὶ ἰμνθηοδίζιιο δοπέσζαος 
ἔππς ἴοία πγὴ5. Ῥἰαποῖα ἔσπιονα Ῥγοβοααῖΐζαν: 

δε πρὸ Ποποῖὸ ξαγοῖ τα πλ Ά}ιι5, 50 ΟΪὁδο δι ρογδίθδ, 
οἱ 5000 }158. δονοὶοβ, τοίαα 6. Ροβίουϊαδ: 

5ΘΙΏΡΟΙ ΠΟπῸ5 ὨΟΙΠΘΏΠ ας πηδιχοηὶ οἵ Ροϑιθιαπια ατηᾶ - 
80} τοί αγε δἰεὶ βἱουία πνουῖς οαγοῖ: 

δοἰ]Πτοοὶ ἰπιγορί ἀατ αοπι διαμιοι εἰ ΒΟΠ σοραμίοσω 
ῬΙῸ μαΐνία οἱ πιαιῖ5 Μανο Γονὰδ ἀρυραῖε. 

Ἐαροῦῖς αἱ εἶσταθ δ Ἰοησα δἰοπιῖα πορεῖδ, 

οἵ βροϊϊα ὁ ΒῸ ]ο νἱοῖου. ορίπια ἔδγαϊ, 
Ὠσμο γοπογαΐα τηΐπου οοἶ τ, απο οἱ ΒΟΡΙΟΥ δεῖαϑ τ᾿ 

δἷο ται α απ τε ο Ῥεπὰ5. πόπογο ρει: 
ουΐὰ5 ᾿Ἰοπογαΐδμη ῬΟΡαΪο ποο γοοῖθε5 ἀπδὶς 

πος ἀϊοιῖβ Φαϊδαδπι ἰαράεσε σα τίοπι: 
δδδασϑαμὶ 11 ἰανθηοδ, δοσπδονάσας ἴαγθὰ: 

ΔδδαΓβιιηΐ ΔΘΥῸ ἴαπι βΤΆν ΟΕ 5668. 
Ἦοο πυμοὸ σαυΐδχαο Ρᾶγοὶ υἱνται 5 βοαπάους οαΪπγθ; 

ῬΟΙΠὰμλ ἰμἀοἴεβθο δο  ΠἸοϊϊαης διαϊο, ὁ 

“ὦ ὦ ὡὥϑδ ἡ αὐδῶ“ οι νυ πὰ 



᾿ 
ε 

ΟΜ ΝΕΡΜΗΟΥ͂ ΚΟ“ΟΦΙΩΝΙΟΥ͂. 

7 δὲ δίος, τί δὲ τερπνὸν ἄτερ χρυσέης “φροδίτης: 
φεϑναίην, ὅτ᾽ ἐμοὶ μηκέτε ταῦτα μέλοι, σον. γα γον, 

τρυπταδίη φιλότης, καὶ μείλιχα δῶρα, καὶ εὐνή. 
ἄνϑεω τῆς ἥβης γίγνεται ὡρπαλέω 

ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξίν " ἐπὴν δ᾽ ὀδυνηρὸν ἐπέλϑῃ 
᾿7ῆρας, ὃ τ' αἰσχρὸν ὁμῶς καὶ καλὸν ἄνδρα τιϑεῖ, 

αἰεὶ μὲν φρένας ἀμφὶ κακαὶ τείρουσε μέριμναι, 
οὐδ᾽ αὐγὰς προσορῶν τέρπεταε ἠελίου. 

ΜΙΜΝΕΙΜΙ 1. Αὰ μὸ5 νϑύϑιιϑ τοβροχὶὶ Ἡοχαΐϊα5 Να-- 
ταϊοῖο βϑογὶ θθ 5: Ἶ ; οὐ 

51, ΝΠΙπΙ γι 5. αὐ σοηβοὲ, 8[η86 δΔίπογο ἰοοίθδααδ 
ὯὨΪΠ δδὲ ἱποιπ άπ, ν νὰ5. ἴῃ ἀιογο Ἰοοίϑητιο. 

ΩΝ Βκπυνοκ. 
ἡ, τῆς ἥβης. ΑὐΠσαϊπτα, ἥπὶ τη Τ γτγίδθο 1. 28. ἤθπ ἰθ-- : 

Ἰεγάγαῃ!, ἴηι δὲ πὶ ΧΡ ον. ἀδθεραηΐ." ; 
ος . Ναϊς τῶ δίοθαθο ἰορίνων ἐπεὶ δ᾽ ὀδυνηρὸν ἐπέλθῃ, 
486 οοπϑιΡαοὶΐο 8ο]οεοῶ εἰ. θπυΐοκ. Νοὴ τηδρὶβ 50-- ἥκων. αὐ 
Ἰοδοᾶ οδὶ, ἀπ δὶ ὅτε βία ποῖϊνο ἱαπρίτσ. Ηοιηογὰδ 
Οαγ85. ΧΙΥ. 5γά. ὅτ᾽ ἀγγελίη ποϑὲν ἔλϑῃ. ἀοὶ ὙΥοΙῆαμα 
τοῖϊπτϑ γϑοῖθ, αἱ ορίποι, ἔλϑοι. : ᾿ 

8. προσορῶν τέρπεται. 810 δογρέιδ ΠΡΟ οἱ Θ βπον 
εὐϊείο: τὼ τοι εὐ ἴοης προσορᾷν, αιιοά, τὶ 4]1α ἱπῇ-- 
τα ἱπεηπα ῥγδοϑίδη ἰβϑίτηϊ 1Π|8 Ορογὶβ ἕατα ἴῃ ΟΥδαοὶβ 
ααάδίῃ ἴῃ ιαἰτηΐβ, ἰγροιϊβείαθ πωρου ας γι θα π ἀυχη, 

Βκυπνοκο 
, Μροηαβίαιη Βιῖτι8 ἔγαστηθη ψογβίο θη ἅπᾶ6 δχϑίὰϊ ἴῃ 

Αοἰὶθ Ῥατιϑιθηβίβ. Αοαδοιηίας Τ. Χ. Ρ. 294. ἤδπιο ποῖ 11-- 
Βοηῖον Πρ Ἰορεξ: 

ὁ με ϑογοίξ, 888 1 απο, 16 ρ]αϊδὶ" ὁὲ ἴα σίο ἢ 
Ῥιΐδ88ε --ἔ --ο116 πι ἐΐγο γανΐδ, ᾿ 

μαηα 76 ροτάγαὶϊ ἴε σοιΐέ ἀδιῦι πιγϑίθ᾽ 6 ἀπιοιι θιμδ, 
658 7ανϑεγα, ὧθ5 ἴΐθις ζαΐΐβ ρομγ 166 ἀπιαγιίϑ ᾿διγοίία, 

Ομοιϊοηϑ ἴα 7ίδατ ἀθ Τάρο, οἷα 6δὲ δίεπεέδε ραδϑόε: 
Ἀς δόχφ, πΎ ζαἱξ τίεπ: ἰα ἩΑΣ, δ]αρές βάρε 

γέγ: γι 095 



᾽ς ΑἈΙΜΝΕΡΠΜΟΥ: 

ὠλλ ἐχϑρὸς Ων σταισὶν., ἀτίμαστος δὲ ΜΑΙ 
το΄ ᾿ οὕτως ἀαλὴν γῆρας ἔϑηκε ϑεύς. 

ἸΑΩ͂Ν πι 
Ἡμεῖς δ᾽, κ᾿ τε φύλλα φύει πολυώνϑεμος ὦ ὥρη 

ἦρος, ὅτ᾽ ὧψ αὐγὴ αὐξεται ἠελίου, δ 

τοῖς ἴχελοι, πήχυιον ἐστιὶ χρόνον ἄνϑεσιν ἥβης 
τερτιόμεϑα, πρὸς ϑεῶν εἰδότες οὔτε κακὸν, 

5 οὔτ᾽ ἀγαϑόν" ῆρες δὲ σεαρεστήκασι μέλαιναι". 
᾿ς ἢ μὲν ἔχουσα τέλος γήραος ἀργαλέου, 
ἢ δ᾽ ἑτέρῃ ϑανάτοιο. μίνυνϑα δὲ γίγνεται ἥβης 

᾿ καρπὸς, ὅσον τ᾽ ἐπὶ γῆν. κίδναται , ἠέλιος. 
αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τοῦτο τέλος σιαρὰ μεὶ 'ψεται ὥρης, 

1᾽ο αὐτίκα δὴ τεϑνάναι βέλτιον, ἢ βίοτος. 
“«ολλὰ γὰρ ἐν ϑυμῷ κακὰ γίγνεται" ἄλλοτε δ᾽ οἶχος 

τρυχοῦται, σπενίης δ᾽ ἔργ᾽ ὀδυνηρὰ πέλει" 
ἄλλος δ᾽ αὖ παίδων ἐπιδεύεται, ὧν τε μάλιστω 

ἑμείρων κατὰ γῆς ἔρχεται εἰς “ἰἴδην" 
δ ἄλλος νοῦσον ἔχει ϑυμοφϑόρον. οὐδέ τις ἐστὶν 

ἀνθρώπων, ᾧ Ζεὺς μὴ κακὰ στολλὰ διδοῖ. 

1, 

“Τὸ πρὶν ξὼν ΜΑΣ ὉΥ͂ΡΕ ΣΑΙ ἐπὴν παραμείψεται ὥρη, 
οὐδὲ πιατὴρ «ταισὶ τίμιος, οὔτε φίλοις. 

Τϊεπί ἀνεὸ ἴᾳ Ἰαϊάδειιγ οοπξοπάγε ἰᾳ δεαμί ὁ. 
Τρλοπεπια αἷογα ὁδὶ δὴ Ἀγογδ ἀμ βδοΐηδ, ἃ ἴα ἐγίδέεδδε; 
αὶ ἀδ5 ἡεεπδς βόσιδ, εἷος ῥεῖϊες πιαϊ γαῖ ό, 
ὼ δοϊεὶΐ ἃ γερτθὶ ἐϊ δοι γὸ Ἰα εἷατγιό, 

Ῥ οἰϊὰ ἰε δογτὲ δ ἴα νἱει 6586. 
Βκῦκοκ. 

Τ..», ἄψ. Τὰ ϑίοθαεθο Ἰορὶο αὖψ᾽, Βκπυκοκ. ᾿ 
. 16. διδοῦ, δὶς ϑιοδαρὶ οὐᾶεχ, ἴῃ ἐπιργεροὶθ τποῖς δὲν 

δῷ. Βκυκποκ. ἣν : 

Ἧχ “,“«ὁ8 ἡ 
͵ 

ω«- πω. ἐν. διὰ να «Ὁ 



ΜΙΜΝῈΡ ΜΟΥ. ' ἜΝΙ ΠΡ 0 

ἘΚ: 

Τιϑωνῷ μὲν ἔδωκεν ἔχειν κακὸν ἄφϑιτον ἃ Ζεὺς, 
γῆρας, ὃ καὶ ϑανάτου ῥίγιον ἀργαλέου. 

Ἂν ὁ" 

“Αὐτί χ᾽ ἐμοὶ κατὰ μὲν χροιὴν δέει ἄσπετος ἱδρὼς, 
στοιοῦμαι δ᾽ ἐσὸρῶν ἄνϑος ὁμηλικίης 

τερπνὸν ὁμῶς καὶ καλὸν, ἐπεεὶ στελέον ὥφελεν εἴναις 
ἀλλ᾽ ὀλιγοχρόνιον γίγνεται, ὥστεερ ὄναρ, 

5. ἥβη τιμήεσσω" τὸ δ᾽ ἀργαλέον καὶ ἄμορφον 
γῆρας ὑπὲρ κεφαλῆς αὐτίχ᾽ ὑπερκρέμαται, 

ἐχϑρὸν ὁμῶς καὶ ἀτίμιον, ὅ τ᾽ ἄγνωστον τιϑεῖ ἄνδρα, 
᾿ βλάπτει δ᾽ ὀφθαλμοὺς καὶ νόον ἀμφιχυϑέν. 

ἘΚΥΙ; ἘΜ ὦ 
«ϊ γὰρ ἄτερ νούσων τε καὶ ἀργαλέων μελεδώνων 

ἑξηκονταέτη μοῖρα κίχοι ϑανάτου. 

ΥΠ11. 

4εινοὶ γὰρ ἀνδρὶ πάντες ἐσμὲν εὐκλεεῖ, 
ζῶντι φϑογνῆσαι, κατϑανόντα δ᾽ αἰνέσαι. 

ἍΨΕΙ: 

Ὁποῖα δὴ φιλοῦσιν ἰατροὶ λέγειν, 
φὰ φαῦλα μείζω, καὶ τὰ δείν᾽ ὑπέρφοβα» 
συυργοῦντες αὑτούς. 

Ν. Ηυῖΐτ5 ἔγαρηιθηῖ ἰγὸ5. ὈΓΐτηΐ νουϑ5 ἀοϑπηΐ ἴῃ δίο-- 
Ῥδοο. Εοβ ε ΤὙπεορηΐάε βηρρίονὶ, ἀρὰ ἀπαθῆ ἐγία ρυί πα 
ἀἰδιίο μα ἰοραπίαγ ἴῃ 4}1}5 οἀ οι θιι5 δά ν. τοι. Βαυνοκν 

ὝΙ. Ὀἰδιοποι Ποὺ Ἰερίϊαν ἃρια Ὠιοβοηοία Τιδου ϊατ 
- ὅπ δοίομίβ νἱα. Βαπυκοκ. 

ΠΝΙΗΙ. Τὰ ϑιοθαοὶ οοἀϊοο ρυίπητι μυΐι8. ἔγαϑτηθηὶ νοὺ-- 
85 5ἰς Ἰερίϊζων : οἷα δὴ φιλοῦσιν ἰατροὶ λέγειν. ϑοπανίαην 
τοδί ργὸ οἷα Ἰεδοηάο ὁποῖα. Νίοχ ορἐϊτηδτα Ἰδοιση θη 
Ῥγδεβίαὶ οοά, τὰ δείν᾽ ὑπέρφοβα. Ἰπιρτγοϑδὶ Βαρεηὶ ὑπὲρ 
φύβον. Βκυκοκ.. : , 



. ὁ 

ἽἌΑΝΝΝ ἩΤΘΩΣ δὰ }ι, ΧΙΠ,. Οὐ ΜῪ 

ΜΙΜΝΕΕΜΙ 
“ 

οῦλε ἈΝ ΒΤΟΒΑΕΌΝ ΒΌΝΤ 

ὙΝΤΕΚΡΕΕΤΕΈ Ἧς ΘΚΟΤΙΟ. 
{ψἍ4. ᾽ ς τ ὰ 

τῳ 

νὰ ἐλ ὁδί; ὑὰΝ ἅαϊος,: εἶδὶ ἐανοῖ κάτου ΟΥ̓ΡΥς ῖ 
ἴὰπι Ῥογεαδο Ὑοπον 5 4αστῃ τα εὶ Οαρα ῬΟΥΪΙ. 

᾿ Ρδι θοὸν δοίαιἶβ δοχὰ ἀομδῖιι5 αὐ αο, 

᾿Ἰδοῖα5,, ̓ πνδϊογαπι υἀπποτα ». ἰδοῖτιδ. πον, 
ΟΠ ἶἃ αἰπιιρίαπι, πῖοχ Τασπὶ γοηὶὶ Αἴνὰ δϑῃθοῖιιδ, 

4πῶ6. ἔδοῖς οἱ Ῥυϊόϊινοβ τὰ ταυρῖβας ὅ586 ῬάΓΟδ. 
Τουρίάα. 50] ]ΠἸοϊταῦ ἰαρονδῃῖ Ῥταρρον τὰ ουγαο: 

Ἰαπΐπα ἢδο δοἷ5, πὸ ἰπναὶ ἈΪπια. αἶο5, 

ἡπνίϑαπι Ῥαογὶ δ, Ἰμμοποραι τάς 0118. 
ΕΥΤῚ ἀράϊξ, ἤρα, δρῃῖο ἰδεῖ, ἴαϊα Ὥρα. 

τ ΣΤᾺ ΧΟΥ͂Σ. 

ἮΝο5. {0118 δἰ πὶ] 8, 486 βἰρεῖι ῬυαΡαροιπν ΨῈΡ, 
οὔλῃ 80] ὃὲ ῬΥΪπιαπ οἰ τι5. ὀχϑογαΐ, 

ποὰ ποῖ τηδηδανο σασάδοηΐοα ἤοτο ἱανοηΐδο 

᾿ Ἰαάϊπηιι, οὐοοιϊ προ βόπᾶ. ῥοῦ ̓ ϑαρονοβ,, 

προ πιαΐα, ΟἸἰτγουπιοιαπὶ ϑομιίπαο, ἔοσα παμπΐηᾶ, 

᾿ Ῥαχοδο: 
ΔΙτοσα ἴους δουΐ ἐξίριο 56} 1}}5 ΟἸΙ8, 

Αἰτορα ἔονε τπογίοτη. Νες ἄαγαι Ἰοηρβῖιδ δοίδϑ, 
ἥαδπ 801 φαΐ δ. ΡΒ ᾽τ5 δραγρὶς απημμα. ταί ϊδ. 

δ πων... ἣν. μων τ λυ. ἷἱ 

᾽ 
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Αι Ροδίυατα γοϑδοὶ ἀοβαχί! τοι ρουΐδ ποτὰ, 
Ὁ] τη 8915 ορίαπάσπι, {πᾶσι οἷζο ῬΟ556. τιοΙ]. 

Ἠΐϊπο αἰσχίιο ᾿ΐπο δη  πλπΤ του θηὶ τη]... ὅδερςε 
Ἰαθοῦδὶ 

Το5 ἰανῖδ : ἱπουπῖθὶ! Β4αΆ} Πα Ῥδυρευῖθ5.. 
Ἐδὲ οἱ Ζαὶ βοβοΐομι γουΐβ 8: 6,115. ἰδ ας 

ορίαι, δὰ ἱπίδνμαθ οὐ θὰθ ᾿πιν 8. ΔΤ 88. 

ον αἀοδὺ 8118 ἀπϊπιᾶτα σποάπο. Ποηίψαο η}]}] 85 

οϑὲ οι ατη, οἱ πὸπ δὲ τηᾶΐα τα] τα 1) οῖι8. 

ΠΙ ΤῊΣ ΟΧΤΉΗ. 

[ΠΤ 4αΐ ῬΆΪΟον σαὶ φαοηά απ, απ σα  ἀοἴαϑ8, 

ἰδτη 8 διὰ ΠΘῸ 80 ο 65, ἴα ΘΟ ΔΙΠΪΟῈ5 ἀμχδῖ. 

Τγ. Τιι. οχυτι. 

Ἰτηηγογίαϊς τπαϊασα [1 ἄαι, ΤΙ Ομ 6, βοηθοῖαμῃ 

Τρ Ίϊου : ᾿ρ88 πλπιι8. ΠΔΟΙ 5. ΤΠ οὐοάς, τηδ-΄ 
Ἰυσ οϑί, 

γ. Τη ΟχΥΙΣ 

Ας᾿ γεϊατὶ ΒΒ 1ο βοπιμῖα Ῥυδοί θυ ηΐ, 

810 δὲ ρυθοῖνα Πινοπῖα: τὴὰ}18 Ομ θΡαΐα δϑπθοίι8 

ἱπυροπάθηϑ σαρ (οεἄὰ ΒῸΡΟ νοοῖ ς᾽ 

ΤΟὨΤΟΠλϊ απ 110 οὐϊαπιζιιθ [Ὁ Θἢ 5 ̓π5] ον Ἱα., οἰ σοι 

οαηλ πόχὰ τἸηθηΐθιη γον αν αἴαθ οουΐοβ. 

ὙΠΗ ΤΙ ὌΧ ΧΥΊ. 

Οὔλμο5 υἱτῖβ. 50] ὁπχιι5 Ἔχ ο Πα θα5. 

Ἰΐνευ υἱγὶβ, πιουῖἷ5 ἰδ άδιῃ, ἐἶλτο. 

ὙΠ|. Τα. στ. 

{0 ΤΡ α]αταν παῖῖο τηθάἀθηϊίτη, 

480 ἰογία τηαρηϊ; 5 ΛΓ ανία ρἰὰ5 ΔΟ( 0 Δοϑιϊπ|αΐ, 
ἰδαάϊ ραναμάδο. 



ζ τ 
ὩΣ 

ΣΟΛΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ͂ΙΟΥ͂. 
ξ . 

Ἰ. 

᾿ Πρὸς Μίμνερμον εἰπόντα, 

Ὁ ̓ ἘΞΗΧΌΝΤΔΒΤΗ ΜΌΙΡΑ͂ ΚΙΧΟΙ ΘΑΝΆΤΟΥ. 

μὰ Ὁ 4) εἴ μοι κἄν νῦν ἔτι πείσεαι, ἔξελε τοῦτο" 
Ἔσο μηδὲ μέγαιρ᾽, ὅτε σεῦ λώϊον ἐφραδάμεην. 

καὶ μιετασιοίησον λιγέως ταδὶ, ὧδε δ᾽ ἄειδε" 
᾿ς ΟΥ̓ ΠΖΩΚΟΝΊΜΕΤΗ ΔΙΟΙΡΑ͂ ΚΙΧΟῚ ΘΑΝΑΤΟΥ. 

5 μηδ᾽ ἐμοὶ ἄκλαυστος ϑάνατος μόλοι, ἀλλὰ φίλοισε 
« καλλείποιμε ϑανὼν ἄλγεα καὶ στοναχάς. 

κὸν; ἸΣἜ; ΤΙ. ἢ εν 

Ἔργα δὲ Ἠυπρογενοῦς νῦν μοι φίλα. καὶ Διονύσου, 
καὶ Μουσέων, ἃ τίϑηο᾽ ὠἀνδρώσιν εὐφροσύνας. 

ἘΠῚ 
Ολβιος, ᾧ παϊδίς τε φίλοι. καὶ μώνυχες ἵπποι, 

τ΄ χαὶ κύνες ἀγρευταὶ, καὶ ξένος ἀλλοδαπιός. 

ΒΟΤΟΝῚΒῚ. Οὐυδίνον μυίπηοβ νουβὰβ Ἔχίρειὶ Πίορο-- 
Ὧ65 [δογι 5. ΟΝ πη ἀϊδιοΒοι ἰδυνάδι Ῥ] ἰατγοίν5 ἰπ 
οοτηραγαϊίοιο ϑοϊοπὶβ εἰ Ριυι ]οοϊα οἰ αθὶ Ἰορίταν πορήσαι- 
μὲ ϑανών. ϑιοραδῦπι βεαυοσ, Βκυνοκ, Ὶ 

1. Ὁ ϊϑιϊσμβο πὸς Ἰδᾶδι Ῥ]αἰατοδυβ ἴῃ ϑοϊοηΐβ υἰΐα,..3) 
εἰ Ορ. Μον. ρΡ. 871, πϑὶ οἰΐαπι ΕΥ̓͂, ὀχϑίαι. Βαυκοκ. 

1Π. Πϊβεϊοοι μος οχ Ηδσγιΐδο ῬὨΪ οβορ αὶ σοτηπηοπἶᾶ-- 
τίο Μ5. ἰπ Ρ]διοηΐβ Ῥμαράγαμπι ργοία τ δὰ (δ  μδοδὶ 
ἔγαδτηςηΐα μη Κοηΐα5 Ρ. 421, Βαυκοχ. 
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ΤῊ ; 

Ὡς ϑ᾽ ἥβης ἐρατοῖσιν ἐστ᾽ ἄνϑεσι παιδοφιλήσεις, 
τ μηρῶν ἱμείρων καὶ γλυχεροῦ στόμωτος. 

γι Ν 

«Μνημοσύνης καὶ Ζηνὸς Ολυμπίου ἀγλαὼ τέκνα, 
Μοῦσαι Ππερίδεξ, πλῦτέ μοι εὐχομένῳ. 

ὄλβον ἐμοὶ πρὸς ϑεῶν μακάρων δότε 5 καὶ πρὸς 
ὁπάντων 

ἐμον πὰ αἰεὶ δόξαν ἔχειν ἀγαϑήν" Ὁ 
εἶναι δὲ γλυχὺν ὧδε φίλοις, ἐχϑροῖσι δὲ πικρόν" 

τοῖοι μὲν αἰδοῖον, τοῖσι δὲ δεινὸν ἰδεῖν. 
χρήματα δ᾽ ἱμείρω μὲν ἔχειν, ἀδίκως δὲ πιειᾶσϑαι ρον τῶ 

οὐκ ἐϑέλω. πώντως ὕστερον ἦλϑε δίκη. ᾿ 
σιλοῦτον δ᾽ ὃν μὲν δῶσι ϑεοὶ, παραγίγνεται ἀνδρὶ 

ἔμστεδος ἐκ γεάτου πυϑιμένος ἐς κορυφήν ᾽ 

ὃν δ᾽ ἄνδρες τιμῶσιν, υὑφ᾽ ὕβριος οὐ κατὰ κόσμον 
ἔρχεται" ἀλλ᾽ ἀδίκοις ἔργμασι πειϑόμενος, 

οὐκ. ἐϑέλων ἕπεται" ταχέως δ᾽ ἀναμίογεται ἄτη. 
ἀρχὴ δ᾽ ἐξ. ὀλίγου γίγνεται » ὥστε πυρὸς, 

φλαύρῃ μὲν φὸ “τρῶτον, ἀνιηρὴ δὲ τελευτᾷ. 
οὐ γὰρ δὴν ϑνητοῖς ὕβριος ἐ ἔργα πέλει. 

- ἀλλὰ Ζεὺς σὠνέων ἐφορᾷ τέλος. ἐξαστίνης δὲ 
ὥστ᾽ “ἄνεμος ψεφέλας αἵψα διεσκέδασεν 

ἠριγνὸς, ὃς πόντου πολυκύμονος ἀτρυγέτοιο 

συϑμένω κινήσας, γῆν κατὰ πιυροφύρον 

δρώσας καλὰ ἔργω, ϑεῶν ἕδος, αἰπὺν ἱκάνει 
οὐρανὸν, εἰϑοί» δ᾽ αὖϑις ἔϑηκεν ἰδεῖν, 

ΜΝ. 8. πάντως ον Δ δὶς διοβδοὶ ἴεδᾳ; εἵ Ῥἠ μονῶν 
πῃ δοιοηίβ νἱϊα.3 Ογοιίτ8 ἀεαϊὶ πάντων ὕστερος. Δοχ ν. 
30. ὁοὦ. ἐς πορυφὴν; ποῦ εἰς, Βκυκοκ. 



«-ν» 

4ρ6ι. Ὁ “ΣΟΧΏΩΝΟΣ. 

᾿ λάμπει δ᾽ ἠελίοιο μένος κατ᾽ ὠπείρονα γαῖαν 
καλὸν, ἀτὼρ νεφέων. οὐδὲν ἔτ᾽ ἐστὶν ἐδεῖν "Ὁ 

55 τοιαύτη Ζηνὸς πέλεται «ίσις, οὐδ᾽ ἐφ᾽ ἑκάστῳ; 
ὥσπερ ϑνητὸς ἀνὴρ, γίγνεται ὀξύχολος. 

αἰεὶ δ᾽ οὐ τι λέληϑε διαμετερὲς, ὅς τις ἀλιτρὸν 

ϑυμὸν ἔχει" στώντως δ᾽ ἐς τέλος ἐξεφρώνη. 
ἀλλ᾽ ὁ μὲν αὐτίκ᾽ ἔτισεν, ὁ δ᾽ ὕστερον" ἢν δὲ φύγωσιν 

30 αὐτοὶ. μηδὲ ϑεῶν Λοῖρ᾽ ἐσειοῦσα κίχη, ὦ 
ἤλυϑε “«τἄντως. αὖτις ἀναίτιοι ἔργα τείνουσιν 

ἢ παῖδες τούτων, ἢ γένος ἐξοσιίσω., 
ϑνητοὶ δ᾽ ὧδε νοεῦμεν, ὁμῶς ἀγαθὸς τε κακός τε" 

τ ἐσϑλὴν δ᾽ εἷς αὐτοῦ δόξαν ἕκαστος ἔχει, 
58 πρὶν τι παϑεῖν᾽" τότε δ᾽ αὖτις ὀδύρεται. ἄχρι δὲ τούτου 

οὐ χάσκοντες, κούφαις ἐλεείσε τερπόμεϑα. 
χ' ὅστις μὲν νούσοισιν εἶπ ὠργαλέης ἐτειέσϑη, 

ὡς ὑγιὴς ἔσται, τοῦτο κατεφράσατο. 
ἄλλος δειλὸς ἐὼν, ἀγαϑὸς δοκεῖ ἔμμεναι ἀνὴρ, 

άο καὶ καλὸς, μορφὴν οὐ χαρίεσσαν ἔχων. 
εἰ δέ τις ἀγρήμων, «τενίης δέ μὲν ἔργα βιᾶται, 

΄ 

κτήσασϑαι πάντως χρήματω πολλὰ δοκεῖ. 

. 95. κατ ἀπείρονα γαῖαν. ἴὰ ϑιοθαεὶ οοἄ, κατὰ πέονα 
γαῖαν, αἱ να]ρο: 5οὰ βαρεγβογίρία αἰΐεγα {11 Ἰθοϊΐο, φυᾶπι 

. Ῥυδοιυϊίπνυβ, δκυνοκ. ἷ 
᾿ς 7. αἰεὶ δ᾽ οὔ τι λέληθε. ϑὶς οδὶ ἴῃ οοὰ. Ῥεγρεγᾶπε 
ἴῃ ἱπιργοβϑίβ αὐδὶ οὔτε λέληθε. Βκύυκοκ. 

30. ἢν δὲ φύγωσιν. ϑοίοοος ψυΐροὸ εἰς Τὰ οοά. οἵ δὲ --ο. 
Βκυνοκ. ἴῃ νυἰξαία βογίρίυνγα αἰ μὲ} βοϊοεοὶ 6556, νἱχ ορὺβ 
τουπουῖϊ, 

51. αὖτις ἀναίτιοι. δὶς Ἰοροηάατῃ βοηϊθηϊα Παρ ἰδηΐο. 
ΨυΪρο αὐτίχ᾽ ὠναίτια. Ἰογαιη. ῥγίαβ. βαίζεα. ἀοίονϊ ποὶ 
Ῥοϊογαῖ. Μοχ οιποηδαιίο ἐὲ γένος ἐξοπίσω βογὶρία δβὶ ἴῃ 
«οὐἀϊοὶ5 πιαγρίηθ, οἶα οοπίοχίις Ἔχ θοῖ πιεηάοβο ἡγεμό-- 
νων. δὶς Ὑγγίδθυβ ΕἸ. ΠΠ]. ὅο. χαὶ παίδων παῖδες, καὶ 
γένος ἐξοπίσω. Βπυκοκ. “Ἑάιυατὰ. Οενμαγάΐαβ, υἱγ ἐβτε- 

ἰτι8.. οἱ Εϊιοτας ποβέγαθ ρ] αὐίθννι ἐς θοθυμι, ἴῃ 1,6οὶ, 
ῬΟΠΠοα. Ρ. οἷά, τοοῖς ἐπίογρυηβι: ἤλοϑε πάντως αὔτιξ. 

ἀναΐτιοι το. ιδε ἐπίοεραποιίο ἰᾶται ΝΥ γεοηαοιίο μἰδοαεν 
ταὶ. ϑργα ν. 8, πάνζως ὕστερον ἢλθε δίκη. ἊΜ 

ν, δ. τὰ 
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σπεύδει δ᾽ ἄλλοθεν ἄλλος. ὁ μὲν κατὰ πόντον ἀλᾶταε 
ἐν νηυσὶ, γρήζων οἴκαδε κέρδος ἄγειν, 

ἐχϑυόεντ', ἀνέμοισι φορεύμενος ἀργαλέοισι, 
φειδωλὴν ψυχῆς οὐδεμίην ϑέμενος. 

ἄλλος γῆν τέμνων πολυδένδρεον, εἰς ἐνιαυτὸν 
λατρεύει, τοῖσι παμειύλ. ἄροτρα μέλει- 

ἄλλος 49ϑηναίης τς καὶ Πφαίστου πολυτέχνεω 
ἔργα δαεὶς, χειροῖν ξυλλέγεται βίοτον. 

ἄλλος Ολυμπιάδων Μουσέων πάρα δώρω διδάχϑη, 
ἱμερτῆς σοφίης μέτρον ἐπιστώμενος. 

ἄλλον μάντιν ἔϑηκεν ὦναξ ἑκάεργος ΑΤπόλλων" 

ἔγνω δ᾽ ἀνδρὶ κακὸν τηλόϑεν ἐρχόμενον, 
ᾧ συνομαρσήσουσι: ϑεοί" τὼ δὲ μόρσιμιω πώντως 

τς οὔτε τιθ οἰωνὸς δύσεται, οὔϑ᾽ ἱερὼ, 
οὔϑ᾽ οἱ Παιῶνος πολυφαρμάκου ἔργον ἔχοντες 

ἰητροὶ, καὶ τοῖς οὐδὲν ἔπεστι τέλος. 
«ολλάκε δ᾽ ἐξ ὀλίγης ὀδύνης μέγα γίγνεται ἄλγος, 

κοὐχ ἀν τις λύσων ἤπια φάρμαπκω δούς" 

Δἀά, ἐν νηυσί. ἐἐ ν. δ. τοῦσε Ἔχ Πλεἰ οὐ ἀ, 5 δ Ρυὐ δ ρᾶγὰ-- 
οδο δίοδον. βΒπκυνοκ, Ῥωξίάσπχη Βυιηοκὶο νίϑυπν, αυοᾷ 
ΝᾺ ἀἰοθι5. ποι πο ργο αὶ, ἵάτῃ εἰϊο σογγαππὶ τὶ-- 
ἀἰοογιτι ΘΔ ΠΟΙ 68, ΠΟΥ 8 51 θη ᾿πν Ἰχοοῖῃ ῬΓΟ]α 15, ἀποχτια 
Ῥοϑβὲ ρᾶτιοοβ 08 ΠΟ ἰδοὶ ον οὐὶὰ ἑουίηα 

50. ἔργω δαείς. ῬοβιΠ τη ΐο, ἰαηάεπη τοᾶϊὶ Βεποβοῖο 
ΒΡ. Οοάιοῖδ σοπαίηδ ]οοο απᾶθ. ἃ}» ἰΠ]ρ 6885. ὀχι]αθαΐ. 
Τὴ Οοὐποῦὶ οἀϊίίουο οχουβυτη ἔργαλα εἶν χειροῖν. Ἴη Δη{1-- 
ααϊδδίτηο ἐοάϊοε δου ρίθπτη οὐαὶ, 11} 1:41.Ζ.4.Ε1.Σ, χαρὰ αιιαπι 
ἕλοι α ἀθργανδυὶ Ῥοϊποῦ!ν 1π|6}]Π}ροηξ, Ζα  θι15. ποίτιπι, ατιοῖ 
ἀπ ΠἰΡτῚ5 οὐίᾶθ. {ποῦ πὸ τη δε οχ ΘΟ [πδίομμα ᾿Π  Άσ ασα 
«4, .4,. 4. ἴατα νανῦῖα5. οοῃ!θοίαγαβ, σαΐθιι8. Ὠυΐτδ ν Οϑ ΕΝ 
Ἰοηίαία ἔπογαὶ οιηθη ἀαιΐο, ἢἷ 81} δἀϊὶποὶ τοΐογγο Οτηπίατα 
βᾶπο Ορίϊταα ογαὲ 111 υἱστὶ ροὔδθαις ἀσοίΐ οἱ ἱπιρϑηϊοβὶ, 
οὐλα8. ἀπηϊοϊ ας τοοοτάαΐο οϑὲ δου τηϊ τὶ δεηρεν ἴὰ-- 
ὁπ ἀἰδϑίτηα, ἔρχα λαχών. 864. ν. Π]ουσέων 8οΥ δὲ ἀοθιμ, 
{Ὶ τὰς Μουσάων. Βκυνκοκ. (Οἵ, Βευμποκῆὶ Τιοδοιίοῃ. εἴ 
Ἑπιρη δὶ, δὰ Αμ8]. Ρ. 11. 

θυ. Ῥναοιαϊονίπι δααίᾷεοια, ΄αοᾷ ἐπ τπᾶγ. 510}. τὸς 
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τὸν δὲ κακαῖς νούσοισι κυκώμενον ἀργαλέαις τε 
ἁψάμενος χειροῖν, αἶψα εἰϑηο᾽ ὑγεῆ. 

᾿ Μοῖρα δέ τοι ϑνητοῖσε κακὸν φίρει, ἠδὲ καὲ 

6᾽ 

“ ἐσθλόν" 
δῶρα δ᾽ ἄφυκτα ϑεῶν γίγνεται ἀθανάτων. 

σἄσι δέ τοι κίνδυνος ἐσι᾿ ἔργμασιν, οὐδέ τις οἶδε 
σιοῖ σχήσειν μέλλει, γρήματος ἀρχομένου.. 

ἀλλ᾽ ὃ μὲν εὐδοκιμεῖν σιειρώμενος, οὐ προνοήσας, 
τ ἐς μεγάλην ἅτὴν καὶ χαλεπὴν ἐπέσε" 

φῷ δὲ καλῶς ἔρδοντε ϑεὸς σιερὶ τιώντα «ἰϑῆσε 

70. υντυχίην ἀγαθὴν, ἔκλυσιν ἀφροσύνης. 
σιλούτου δ᾽ οὐδὲν τέρμα στιεφασμένον ἀνϑρώποισιψ. 
τὸ οὗ γὰρ γνὺν οἱ μέων τιλεῖστον ἔχουσε βίον, 

δισιλάσιον σπεύδουσι" εἰς ὧν κορέσεϊιεν ἅπαντας ; ἢ 
κέρδεά τοι ϑνητοῖς ὄπασαν ἀϑάνατοι". 

ἄτη δ᾽ ἐξ αὐτῶν ἀναφαίνεται, ἣν ὁπόταν Ζεὺς 
σπιέμψῃ τισομένην, ἄλλοτέ κ᾽ ἄλλος ἔχοι. 

ἰγὶ ἀἰοίίυτ: κούκ᾽ ἄν τις λίσαιτ᾽ ἢ. φ. δι ἘΚΊΕΡΕΜΑΚκ. 
ἘΣ 80}}, ρεμίδιι. β΄. Ρ. 288, ἴα ἀςεάϊι Οαἰδίοτ 8. 

6ι. 1π δος αἰδιϊοδο ἔογτίς αυΐβ ἀερτομβοηδοὶ πδιθγαδ 
Πα ἃ αὐσαθοπι, αποὰ παπο ἴῃ ἁγίου τησάοηάὲ ἐγδηβίεγγί 
ἱποῖρι!, φυοάηας νοσδπὶ ἰδ πιαβπόξσηιο ἀπὶπιαῖ. Βκύποκ,, 

θ5, Ηος ἀϊπιίοποι οἱ ἀπο βεσαθη  Ἂα ἰη ΤΗσορη 5. ἴατ.- 
ταρίποπι γοϊδὶα αογαῶῖ, δὲ Ἰοραμία" ναϊρὸ ν. 585. Ὑ σία 
αἰτίπια ΕἸεβίας ἀἰϊδιίομα ἐο οἰΐαπι ἱμδοχία Ἰδέ ν, 237. 

τρ ᾿ Σὰ Βαυνοκ. 
69. καλῶς. Μίάο πὸ βοῦ βοπαπι δἰ κακῶς, Ὑαϊκαίαπε 

θὩοὴ νἱδοιον ἔογτο δῷ ἢ 65 8. "εἴ 

76, ἄλλοτέ καὶ ἄ ἔχοι. ἴπι οοἀΐοε βογρίωπι ἄλλοτ 
τ᾿ ἄλλος ἔχοι. ἴπ ἱϊωρτοθδὶβ ἄλλοτέ τ᾽ ἄλλος ἔχει. ϑεγὶ θὲ 

ταῖς οὐδ ἄλλοτ᾽ ἂν ἄλλος ἔχοι, ἀπιοὰ 58π8 τρλ]] πὶ, 
ὑνοκ. οροπάυπ Ρυϊο: ἄλλοτε ἄλλος ἔχει. δο]επηϊβ 

φογαναα, ἴῃ πὲ, ἀξ ἰὰ αἰ 5, πίαϊα5. Οταδοόγαπι δαγίθυϑ 
αἰάἀοϊον ρ᾽αδαίδδο. Οπιπίπο χαΐὶ ραγα ργοαιίαν, 4αΐ ε ' πΐμ Ρ ΡΓὸ ττερ, δι γῇ 
εἰνασοάίαῃι, ἀθίοαπάυς, ὁσουνγῖξ, οὐΐο . 

“; ΗΝ ἡ, ὃ, ΓΝ ἃ Ῥἰαοα δι], 



ΣΟΔΩΝΟ.. τὸ 
ἐδ ὙΙ.΄ 9εοροιι, 98,2) ᾿ 

Οὐδὲ μιώκαρ οὐδεὶς πέλεται βροτός" ἀλλὰ πόνηροι 
«0 4«ώνφες, ὅσους ϑνητοὺς ἠέλεος κωθορᾷ. 

; ΜΙ. 

Ἐργμασιν ἐν μεγάλοις πᾶσιν ὁδεῖν χαλεπόν. 

ΡΜ Ν: 
᾿Γγωμοσύνης δ᾽ ἀφανὲς χαλεστώτατόν ἐστι νοῆσαι 

μέτρον; ὃ δὴ πάντων πείρατα μοῦνον ἔχει. 
' ς 

ΙΧ. 

Τηράσκω δ᾽ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος. 
ΓΙ, 

Πάμπαν δ᾽ ἀϑανάτων ἀφανὴς νόος ἀνθρώποισι. 

͵ ἜΝ ΧΙ. 
Τίκτει γὰρ κόρος ὕβριν, ὅταν πολὺς ὄλβος ἕπηται. 

᾿ ΧΙ]. ; 

Ιοόν τοι πλουτοῦσιν, ὅτῳ πολὺς ἄργυρός ἐστε “ον, 9} 

καὶ χρυσὸς, καὶ γῆς πυροφόρου πεδίω, 

᾿ ἵππον ϑ᾽, ἡμίονοί τε, καὶ ᾧ μόνα ταῦτα πάρεστι; 
“γαστρί τε καὶ πλευραῖς καὶ ποσὶν ἁβρὰ πταϑεῖν, 

᾿ - 
ΟΝ]. τ. μάχαρ. ΑἹ. μάκαρς. ΜΝ, ΨΨΈΙΟΚον. ἴῃ ἘΤάρτη. 
ΑἸοΙμδη. Ὁ. 68. 

ΥΠ. Τιαυάδιιν ἢϊς, ϑο] 0 η 8 Ῥοη δυηθίον ἃ Β]αίάτομο Τὰ 
ἡΠ1π|8 νὰ, Ἑαιὶ. Βυγαὴὶ Ρ. σον. Βπύκοκ. 

ΨΠΙ. Εχϑίαὶ ἀρὰ ΟἸοιηοήϊΐετα. ΑἸ]εχ. Ὁ. θ9ρ4. Βκυνοκ. 
ΙΧ. 1αιιάαϊαν Πἰο νουϑι8 ἃ Β]αίανομο ἰὴ ϑο]ο 5. νἱϊα,..3! 

εὖ ἃ ϑόρβοο δ 5680]. δὰ Απίϊροπθη 711. Βκυποκ. 
Χ. Ἰιδπδαμὶ ἔπη νόγϑυῖ Επβοθῖπ5. Ρ, ΕΠ ν. 688, ε 

ΟἸεμιθηὴβ. ΑἸοχ. Ῥ. 727. ὉΒῚ ργὸ πάμπαν ἰερίἑαν πώντῃ.. 
5864. νογβϑασῃ Βαθοὶ Ἰάοθῖὰ ΟἸδιηθηβ Ρ, 740. Βκύυκοκ. 

ΧΙ. Ηοβ νεύϑιι5, 4π| ἰὴ ᾿ΓΘορη  ἀεἰ8,. στ ρο. Ἰορυηΐῃν 
δὰ νυν. 719., ϑο!οῃ β 6556 οοηβίαϊ, Ῥ᾽ μιν οι Ἰεστηοιίο, αὶ 
Ῥαγίοιη. δοραπὰ ἰαπάδὲ ᾿ηΐὸ {ΠΠ|π8 νἱαθ. ϑοααθη5. εἰδὴ 
ἱγαστηθαατι ΡΉΠΔΡΟΝμ ἀποϊον! αΐε᾽ ἔτει! ΘΟ] τὶ τιπΐῖοο ἐσὶ-- 
Ῥαΐτηιδ, ααοὰ ἰπὶςν Τποορμϊάθᾳ αὐραιια Ἰορ τὰν δὰ ν, 
ὅ18.  Βκυΐοκ. : 



ἊΣ 

»- ὃς ων ΜΝ ον τῶν Φ κ' τύ 
8. παῖδές τ᾽ ἠδὲ γυναῖχες" ὅταν δὲ γε κῷνδ᾽ ἐφίκηταε 

ἱεριῶ νίψε, ὥρη, σὺν δ᾽ ἡβὴ γίγνεται ἀρμέτο, αὐ ΜΕ: 
ὈΦ Ἢ φαῦτ᾽ ὥφενος ϑνητοῖσι. τὰ γὰρ “εριώσια “ἄντα 

χρήματ᾽ ἔχων οὐδεὶς ἔρχεται εἰς “1ἴδην. 
οὐδ᾽ ὧν ἄποινα διδοὺς ϑάνάτον φύγοι, οὐδὲ ϑαρείας 

10 γφούσους, οὐδὲ κακὸν γῆρας ἐπερχόμενον. 

ΤΟΥ ΧΗ͂Ι, ΩΝΆ 
ἸΠολλοὶ μὲν πτελουτρῦσι κακοὶ, ἀγαϑοὶ δὲ πέγνονται. 
ΤΠ ἀλλ᾽ ἡμεῖς αὐτοῖς οὐ δια μειψϑόμεϑα “Ὁ 

φῆς ἀρετῆς τὸν πλοῦτον " ἐπεὶ τὸ μὲν ἔμπτεδον αἰεὶ, 
χρήματα δ᾽ ἀνθρώπων ἄλλοτε ἄλλος ἔχει. 

ἄχ ίς ΧΙΥ͂. ' 
Παῖς μὲν ἄνηβος ἐὼν ἔτι γνήσιος ἕρκος ὀδόντων 

φύσας, ἐκβάλλει τιρῶτον ἐν ἕδιε᾽ ἔτεσι. 
τοὺς δ᾽ ἑτέρους ὅτε δὴ τελέσει ϑεὸς ξτττ᾽ ἐνιαυτοὺς, 

ἥβης ἐκφαίνει σήματα γιγνομένης. ; 
δ τῇ τριτάτη δὲ γένειον ἀεξομένων ἔσιὶ γυίων 

᾿ς λαχνοῦται, χροιῆς ἄνϑος ἀμειβομένης. 
“ἢ δὲ τετάρτη πᾶς τις ἐν ἑβϑομιάδ᾽ ἐστὶν ᾿ἄριστος ᾿ 

ἰσχὺν, οἵ τ᾿ ἄνδρες σήματ᾽ ἔχουσ᾽ ὠρετῆς. ὦ 

᾿Ὶ 

᾿ 

ΧΙΝ. Ηος ϑοϊοηΐβ υοῦβιιβ δογνανὶὶ ΡΉΏ]ο Ταὔδοις Τ΄. ἵν 
. δ. Ἐκχϑίδηι εἰἴαπι ἀρὰ ΟἸεμπιοηίοιη Αἰοχ, Ρ. ϑιήάν 
πυνοκ, δογθθθ ἀδ ἀππόγαπι Βοἀοπιαά θὰ Θοϊομΐ ϑὰρ- 

Ῥοβίϊοβ 6886 ονίμοίς, ἐπίον αἱΐα, ρΒγαβὶβ ἕρκος ὀδόντων ἀδ 
«εν δαδ, ἀϑατραία : ααῖρρε ὅσας. πὸ ἀσπίδα, βδοὰ Ἰαῦγα, 
ἀδηΐος ανιαδὶ δερίθηεια, βἰσηϊῆοοι. ἢ. Ῥοπϑον. ἡ γάρ ἀπ 
“Μϊδοοϊαπιφοιις γι ἰοὶδπιδ Ῥ. 5070. Οοηξ. θάπηην. ἱμεχίς 
Ἡουηεγ. Ὁ, 807. οἱ ἤενιη. αἀ ΠἰΔἀ. Ὑ, 1Υ. ». δαι. 

5. τελέσει. [πιηῖὸ τελέσῃ. “ϑὲο οἰΐατη ν. 17. 
8. τῇ τριτάτη. ϑαθαῦαι ἑβδομάδι, φαοὰ Ἰαιοὲ ἐπὶ Ῥσᾶδ-- 

ὅγεββο παιηογαϊ ἑπτά, Ὁ ΕΥ̓. 
γ. ἐν ἑβδομάδ᾽ ἐστὶν ἄριστος. Ἐχεοταρ]ατη εἰ ἰδὲ ἐ μεῦ-- 

ἀπδτα βηϑροοίατη : πᾶτῃ ογίατη ἐδὲ ἐχ οἰπεπἀ δίϊονο ΡῈ 
τ ΟΡΆ ΡΒ βοῦρίαγαο Ῥμου 5, ἐνὶ ἑβδομάδεσσιν. ἐρστοοὶ 

Δα ο Ῥγαρθίαὶ βουὶρίυγα ΟἸομπεμιδ, ἐν ἑβδομάδε μέγ᾽ 
ἄριστος. 4 ἐν" 
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“τέμισετῃ δ᾽ ὥριον ἄνδρ γώμου μεμνήμενον εἴναι, 
10 χαὶ σταίδων ζητεῖν εἰσοτυίσω γενεήν. 

φῇ δ᾽ ἕντῃ στερὶ «΄άντα καταρτύεται νόος ἀνδρὸς, 
οὐδ᾽ ἔρδειν εϑ᾽ ὁμῶς ἔργ᾽ ἀπόλαμνα ϑέλει. 

ἑπτὰ δὲ νοῦν καὶ γλῶσσαν ἐν ἑβδομώσε μέγ᾽ ἄριστος, 
ὀκτώ τ΄ ἀμφοτέρων τέσσαρα {εὶ δέχ᾽ ἔνη. 

τὸ σῇ δ᾽ ἐνάτῃ δύναται μὲν ἐ ἔτι, μαλακώτερα δ᾽ αὐτοῦ, 
σρος μεγάλην ἀρετὴν σώματι καὶ σοφίῃ. 

τῇ δεκάσῃ δ᾽, ὅτε δὴ τελέσει ϑεὸς ἕπτ᾽ ἐνιαυτοὺς, 

οὐκ ἂν ἄωρος ἐὼν μοῖραν ἔχοι ϑανάτου. 

Ἡμετίρη δὲ πόλις κατὰ μὲν Διὸς οὔ ποτ᾽ ὀλεῖται 
αἶσαν, καὶ μαπάρων ϑεῶν φρένας ἀϑανάτων. 

τοίη γὰρ μεγάϑυμος ἐπίσκοπος ὀβριμοπάτρη 
Παλλὰς “1ϑηναίη χεῖρας ὕπερϑεν ἔχει. 

δ αὐτοὶ δὲ φϑείρειν “μεγάλην πόλεν ἀφραδίῃσιν 
ἀστοὶ βούλονται," χρήμασι πιξιϑόμενοι, 

δήμου ϑ᾽ ἡγεμόνων ἄδικος νόος, οἷσιν ἑτοῖμον 
ὕβριος ἐκ μεγάλης ἄλ 7ξῦ. πολλὰ παϑεῖν. 

οὐ γὰρ ἐπίστανται κατέχειν κόρον, οὐδὲ παρούσας 
τὸ εὐφροσύνας κοσμεῖν δαιτὸς ἐν ἡσυχίη. 

- - ᾿. - “- τ᾿ - ὁ “Ὁ 
τ΄ - 

στλουτοῦσιν δ᾽ ἀδίκοις ἔῤγμόςι σεευϑόμεγοι. 
- -- -- ᾿ - - - - -- 
- 5 

οὔϑ᾽ ἱερῶν κτεώνων 5 οὔτε τι δημοσίων 
φειδόμενοι, κλέπτουσιν ἐφ᾽ ὡρπαγῇ ἄλλοϑεν ἄλλος, 

οὐδὲ φὑλάσσονται σεμνὰ Δίκης ϑέμεϑλα, Ἂ 

15 ᾿Ν σιγῶσω οὔύνοιδε τὸ γιγνόμενα». σιρό τ΄ ἐόγφω" 
᾿ φῷ δὲ χρόνω πάντως ἦλϑ᾽ ἀποτισομέγη. 

τὸς ΜΝΜαϊΐίγη οδρῶ τε καὶ σοφίη. 
Χν. ΕΟὐἰἰανὶ βαῆς ΕΠ]οραπὶ Θεπιοβίμομεβ Δ οχαϊΐομα 

ἂς τπιαὶθ βοδία Ἰοβαϊίοας Ἐπ. ΤΑγϊοχὶ Ρ. 2οῦ, Βπυνοκ. 



ΜΒ κὰν..." “ΣΟΧΏΝΟ Σ. 

ταύτῃ τοι πώσῃ πόλει ἔρχεται. ἕλκος ἄφυκτον, 
δῶρο αἷρ͵ δὰ; κακὴν ταχέως ἤλυϑε δουλοσύνην, 

᾿ α[ στάσιν ἔμφυλον, πόλεμόν ϑ᾽ εὕδοντ᾽ ἐπιεγείρει, ᾿ 
30 ὃς ̓“τολλῶν ἐρατὴν ὠλεσεν ἡλεκίην. 

ἐκ γὰρ δυσμενέων ταχέως πολυήρατον ἄστυ 
τρύχεται ἐν συνόδοις τοῖς ἀδικοῦσε φίλους. 

ταῦτα μὲν ἐν δήμῳ στρέφεται κακά" τῶν δὲ “τεμεχρῶν 
ἱκνοῦνται πολλοὶ γαῖαν ἐς ἀλλοδαπὴν, 

“5 πραϑέντες , ΡΝ τ᾽ ἀεικελίοισε δεθέντες. 
ἘνΔ - ἊΣ - “-ἃ - τ νςΣ ἜΚΤΑΣ 

οὕτω ἐθββοὶ κακὸν ἔρχεται οἴκαδ᾽ ἑκάστῳ " 
αὔλειοι δ᾽ ἔν᾽ ἔχε ν οὐκ ἐθέλουσι ϑύραε" 

ὑψηλὸν δ᾽ ἐ ὕπερ, ἕρκος ὑπέρϑορεν, εὗρε δὲ πάντας, 
εἴ κέ τις ἡ φεύγων ἐν μυχῷ ἢ ὡ 

80 ταῦτα διδάξωι. ϑυμὸς “Ιϑηναίους μὲ κε 
. ὡς καχὰ πολλὰ σόλεε δυσνομία σεὰρέχεϊ" ἢ 

εὐνομία δ᾽ εὔκοσμω καὶ ἄρτιω τιώντ᾽ ᾿εἰπεδφαίνει,,, 
οχαὶ ϑαμὰὼ τοῖς ἀδίκοις ἀμφιτίϑησε πέδας, “ ν 

σραχόω λειαίνει, σπταύεε κόρον, ὕβριν ἀμαυροῖ, 
59 αὐαίνει δ᾽ ἄτης ἄνϑεα φυόμενα, ὩΣ 

εὐθύνει δὲ δίκας σκολιὰς, ὑπερήφανώ τ᾽ ἔργα 
" πραὔνει, παύει δ᾽ ἔργα διχοστασίης, μ 

Ἰαύει δ᾽ ἀργαλέης ἔριδος χύλον" ἔστι δ᾽ ὑπ᾽ αὐτῆς 
σάγτα κατ᾿ ἀνθρώπους ἄρτια καὶ πιενυτά. 

Ν᾿ Ἄρ Ζ ἐδ νὰ 4» " ΧΥ͂Ι. Ὁ ἘΝ 

“Αὐτὸς κήρυξ ἦλθον ἀφ᾽ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος 
ϑέομον" ὑόν ἼΗΙ" ἐν ἀγορῆς ὌΔῊΕ ὠ 

» “4 Φῴ, ΩΣ 

οΟ ΝΥ, Ηἰ νουβιι5 ὀχοογρε - διην εχ ΕἸορὶ ἐδυΐα! ΠΝ ΕῚ 
βουὶρεῖο ἐγῶξ ϑαϊαμιίβ, ἂς οαϊὰ5 ἀνϑυαδαῖο, νἱάε᾽ Ρ]α-. 
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εἴην δηὴ τότ᾽ ἐγὼ Φολεγάνδριος, ἢ Σικινίτης 
ὠντέ γ 4ϑηναίου, πατνρίδ᾽ ἀμιειψάώμενος. 

5. αἶψα γὰρ ὧν φάτις ἥδε μετ᾿ ἀνθρώποισι γένοιτο" 
«Ἀττικὸς οὗτος ἀνὴρ τῶν Σαλαμῖν᾽ ἀφέντων. ἢ, 

; ΔΙΆ Α ᾿Ξ ἀκ Ἐκ Σκλαμιναψετῶν . 

ἴομεν εἰς Σαλαμῖνα, μαχησόμενοι περὺὶ νήσου. ΝΣ: 
ἱμερτῆς, χαλεσιὸν τ᾽ αἶσχος ἀπωσόμεγοι.. 

κα ΧΥΙ͂Ν. εἴν ὙΠ 

Ζείξει δὴ μανίην μὲν ἐμὴν βαιὸς χρόνος ἀστοῖς, 
δείξει, ἀληϑείης ἐς μέσον ἐρχομένης. 

ΤΠ ΧΥΠΙ. ΑΝ 
Ἐκ νεφέλης φέρεται χιόνος μένος ἠδὲ χαλάξης" ᾿ 

βροντὴ δ᾽ ἐκ λαμπρᾶς γίγνεται ἀστεροσῆς" 
ἐξάνέμων δὲ ϑάλασσῳ ταράσσεται" ἢν δέτις αὐτὴν 

μὴ κενῇ, πάντων ἐστὲ δικαιοτάτη. 
δ ἀνδρῶν δ᾽ ἐκ μεγάλων πόλις ὄλλυται" εἷς δὲ 

, ψ μονάρχου 
οδήμος ἀΐδρις ἐὸν δουλοσύνην ἔπεσε. 

ε9ὲ: 

Ἰατοδαπι ἴῃ ϑοϊοηίβ υἱϊαϑρ. 180. ἘΠῚ Ῥυϊταυτη ὀχϑίαὶ ἃ]-- 
β:ομο. Οεἰενα βογνανὶϊ ᾿όσοηοβ 1 δον 5. ̓. “8. αευὶ 

86 ααθ8. εἰίδτη ἰδιιάαὶ ἀϊδιϊςἤοη. Βκυκοκ. 

0. τῶν Σαλαμεῖν᾽ ἀφέντων. ΕΟ αἰδίοται5 ἀοά! [5. Ψοββὶὲ 
οοῃϊοοξαχαιη, τῶν Σαλαμεναφετῶν. Νίοπαρίιβ δά Ὠίοροπ. 
1ιαδιι. Ρ. 526. ". ΑἸηβίβὶ. ᾿ς, γοβϑὶὶ βοηϊοηζίαθ ἔανοὶ ᾿θοίίο 
ΑἸΙδοβταπαϊπίαπμα, τῶν Σαλαμῖν᾽ ἀφέτων: οἱ 5ἷς πὐρ κά 
Μ55., ἰόβὶς Η. ϑίορβαηο, Νία!ϊα δαπιβθαουβ στὴν «Σαλα- 
μῖνα φυγών.“ ϑαμιθαοὶ βου ρίασα 5ὲ Π| γὶ δποίρυ ίαἰθ ηἱ-- 
ἀὐΐιιν, εχ θὰ ἴδοι !θ εἰϊοίαβ τῶν “Σαλαμινοφύγων, παρὰ τὸ 
“Σαλαμινόφυξ. ἀφέτης, ἰθητι νοχ οἱ ἰδίαηα, ροδίαθ 5ἴο-- 
ταδοθο οἱ ἰγδοαπαάϊαε υἱάθίιν ράγατα σοην θη ΐδ, 

ΧΥΠΙ. Ηοο ἔγαρτηθηίιτῃ ἀριὰ Ὀίοσδποιη. δου ἴασαι Ὁ. 
50. οἱ ἴῃ ῬΙ] ΕΑΓ ΟΠ ϑοϊρχο᾽ ἐχϑίαϊ: 5εὰ δραά πεδαίχιιμα ἰμλ- 
ἰοξνιη. Βκνποκ, . 

Η 



“χϑ. ὩΣΟΩΝΟΣ. 

ἐῶν ν ΧΙΧ. ἣ 

. ΕἸ δὲ πεπόνϑατε δεινὰ δι ὑμετέρην κακότητα, 
τος μῆ; τὲ ϑεοῖς τούτων μοῖραν ἐπαμφέρετξ. ᾿ 

«αὐτοὶ γὰρ τούτους ηὐξήσατε, ῥύσια δόντες, 
καὶ διὰ ταῦτα κακὴν ἔσχετε δουλοσύν γν. 

δ ὑμέων δ᾽ εἷς, μὲν ἕκαστος ἀλώτιεκος ἴχνεσι βαίνει, 
; ὄμμε δὲ σύμιασι χαῦνος ἔνεστι γόος. 

εἰς γὼρ 7 γλῶσσαν ὁρῶτε, καὶ εἰς ἔπη αἱμύλου ἀνδρός" 
εἰς᾽ ἔξγον δ᾽ οὐδὲν γιγνόμενον βλέπετε. 

δἱ 
Γ ιΨῬ Α μ νὼ ἢ ᾿ 3 ὁ Ὁ 

δήμῳ μὲν γὼρι ἔδωνα τόσον πρά τος, ὅσσον ἐπαρκεῖν, 
ῆς οὔτ᾽ ἀφελὼν, οὔτ᾽ ἐπορεξάμενος" 

οἵ δ᾽ ἔτω δύναμιν, καὶ χρήμαοιν ἦσαν ἀγητοὶ, 
ἑ, τὴν τοῖς ἐφρασάμην μηδὲν ἀεικὲς ἔχειν. Ὁ 

5) ἔστην δ᾽ ἀμφιβαλὼν κρατερὸν σώκος ὠἀμφοτέβοισε" 
ψικᾷν δ᾽ οὐκ εἴασ᾽ οὐδετέρους ἀδίχως. Ὁ 

ν ὌΝ ἀμ δς , ι.. ἃ τὺ 

«(Ὧδ᾽ ὧν δῆμος ἄριστα σὺν ἡγεμόνεσσιν ἕποιτο, 
μήτε λίην ἀνεϑεὶς, μήτε πιεζόμενος. 

ΧΧΠ. ᾿ν 
Νείλου ἐπὶ στροχοῆσι, “ονοῤβίδος ἐγγύϑεν ἀκτῆς: 

ΧΙΝ. Ταπάδηϊ Ππὸ5 σογϑὰβ Πίοβοπο5 Τα ον ἤι5, ΡΙαϊαι. 
ἐμ ὰ5 ἰπ ὅ0]Ὸ τρ, εἰ ΟἸεπιοηβ Αἴεχ. Ὁ. 5.8, Βκυκοκ.. ς 

ΧΧ. μαυδαὶ “μου γογβὺ5 Ρ]αίαγε ὰβ Ἂν ϑοϊ]οηὶβ υὐϊα δ 
ὑνοκ, 

ΧΧΙ. μιν δδιος Ρ ΠΩ τὲ ῬΙα τ α5. ἴῃ φοτηρᾶγα- 
εἴομς δο]θηΐβ δὲ ῬΩΒΙοοΙ δ ρ, 245, Ἠερορίϊα, ἐπν δοδοπὶ 
διιδὴ ὐόσὲ δος, Βεχαιρεῖγο ΠῸΠΙΘΙῸΒ ΟΝ γοὐάϊάίχηι5. 

ΕυΝΟΚ. 4 , 

ΧΧΙΙ. Ψεγβιχῃ ἥδ εἰ δεαποη5 {γαβτιοαίσι, ΝΣ 
ἀαὶ ΡΙυϊαγο 5 ἴῃ ϑοϊσηθέρ. ἀοῦ. Βαυκῦκι - 
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᾿ ΧΧΤΠ, υθέωζαται «,26 

. ΖΙρὸς ἀράρνπρον ἕνα τῶν ἐν Κύπρῳ βενέρν, 

»» δὲ σὺ μὲν. Σολίοισε πολὺν χρόνον. ἐνθάδ᾽ 
᾿ ἀνάσσων 

τὴν πόλιν εὖ ναίοις, καὶ γένος ὑμέτερον. 
αὐτὰρ ἐμὲ ξὺν νηὶ ϑοῇ κλεινῆς ἀστὸ νήσου 

ἀσκηϑὴ πέμστοι Πύσρις. ἰοστέφανος " 
δ οἰκισμῷ δ᾽ ἐπὶ τῷδε χάριν καὶ κῦδος ὁπώξοε 

ἐσθλὸν, καὶ γόστον πατρίδ᾽ ἐς ἡμετέρην. 

ἧς: "Ὁ 
Πρῶτα μὲν εὐχώμεσϑα Διὲ Προνίδη βασιλῆϊ, 
ϑεσμοῖς τοῖσδε τύχην ἀγαθὴν καὶ κῦδος ὁπάσσαι, 

᾿ ! ΧΧΥ. ον 
Οὐκ ἔφυ Σόλων βαϑύφρων, οὐδὲ βουλήεις ὠνήρ. 
ἐσϑλὰ γὰρ ϑεοῦ διδόντος, αὐτὸς. οὖ ἐδέξατο" 
ἀρ ΔΗ γέ ἄγραν » ἀγασϑεὶς οὐκ ἀνέσιτα- 

σεν μέγα 

δίχτυον, ϑυμοῦ ϑ᾽ ὡμαρτῆ καὶ φρενῶν ἀποσφαλείς: 

δ ἤϑελον γάρ εν κρατῆ ἴσας, πλοῦτον ἄφϑονον λαβὼν, 

καὶ φυραννήσας. “ϑηνῶν μοῦνον ἡμέραν μῖων, 

ἀσκὸς ὕστερον, δεδάρϑαι, καἀνοισετρίφϑαι γένος: 
͵ ΧΧΥῚ. 

Χαῦνα μὲν τότ᾽ ἐφράσαντο, γῶν δ᾽ ἐμοὶ χολούμενοι 

λοξὸν ὀφϑαλμοῖς ὁρῶσι πέντες ὥστε δήϊον. 
ἀωῳλόνν 

Βὲ δὲ γῆς ἐφεισάμην 

νοἰντρίϑουν᾽ ὅράσ τίς δὲ καὶ βίης ὠμειλίχου 

ΤῊ »» ̓ 

ἼΧΧΙΨΝ. [αὶ ἧς Ῥούπια ὅπὸ .16865 5125. ἀοβου ρβογδῖ, ἡ 
οαϊιβῆ τε τα τα πος τοξοσε Ρ] αν μαι 9 63 τιον 111ἃ δηἰΐ-- 
αι! 8 τη πη θηΐα ἐθηϑετγὶ ἄφθοιῖ, 4 δὰ δοίαίθμι ἢ0-- 
δἰυ δι ῬΟΡΤη δ ἢ 51386 τη αὶ πγδ, ορίαηάυτα οβ88εῖ, -πυνοκ- 

ΧΧΝ. Ῥτγοςμαίοοϑ. ἢ05 ἐθίγατη Ἦ δὲ αὶ βεαφασαηίνι, 
βϑεῦνανῖι ῬΙ]υϊακολιιθ τὰ ὐπὸ νιν Βκύνοι. 

ΗΠ 2 



« ΓΞ ἢν, Ἰὼ 
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᾿οὐκαϑηψάμην, μιάναφκαὶ ὃ λαταισχύγας κλέος, 
οὐδὲν αἰδοῦμαι. σελέον ̓ γὼρ ὧδε νικήσειν δοκῶ, 

Ε πάντας ἀἀεντονν "ῇ : - 
ὟΣ 

Συμμιαρτυροίη. ταῦτ᾽ ἂν ἐν δίκῃ. χρόνου 

χιήτηρ μεγίστη δαιμόνων ᾿λυμπίων τὼ 
ἄριστα, Γῆ: μία, τῆς ἐγὼ τιοτὸ, 

ὅρους ἀνεῖλον, πολλαχῇ στετιηγότας, ὦν 
5 πρόοϑεν, δὲ. δουύλεύσασα, » ψῦν ἐλευϑέρα:, 

“«ολλοὺς “δ᾽ “ϑήχας, πατρίδ᾽ εἰς ϑεόκεντον, 
ἀνήγαγον: «ς, ἄλλον «ἐκδίκως, ΜΕ γῶν 
ἄλλον δικαίως," τοὺς δ᾽ ἀγαγκὰίης ὕπο ἵ ᾿ 
χρησμὸν λέγονδις, γλῶσσαν οὐχ ἄν Ἵτ' ἐμ 

10 ἱέντας, ὡς Ὁ πολ ἥ πλανωμένους". 
τοὺς. δ᾽ ἐνϑ δ᾽ αὐτοῦ. ̓δουλοούνην ἀεικέα, 
ἔχοντας, ἤδ ) δεστιότας. τρομευμεἐνούς, ὦ 
ἐλευϑέρους ᾿ἐϑηκώ. ταῦτα ΤΝ 
ὁμοῦ βίαν τε καὶ δίκην ᾿ 

ιδ ἔρεξα, καὶ διῆλθον ὡς ὁπιεοχόμην.. 
ϑεσμοὺς δ᾽ ὃμοίως τῷ κακῷ τε τε κἐγαϑῷ, 
εὐθεῖαν εἰς ἕκαστον ὡρμόσας δίκην, 
ἔγραψα. κέντρον δ᾽ ἄλλος, υἷς ἐγὼ, λαβὼν, 
κακοφραδής τε καὶ φδοήμον ὯΝ ἃς 

ΧΧΥΗΗ. Ηο» ΨΕυβο5 εἰἐαξ Αὐ βείο5 Ὑ. Γ- βὰν 4πο-- 
τσὴ δ πομη 08. δά] ι ἐ ἀτάμαδε Τ' δον» Ῥτο 
ἀὐδισίο πὸ χηαΐδηβ οἱ πναὐ τ ατι8, αἱ Θὰ]. Οαπίουὶ νον θὲς 
μλης δον ἴμεοι. ἡν 9. Βκυκοκ. 

: Κρόνου μΡ τα ἐντ δ υἱδοῖαν, ΟἸανίοσίο αἀ 
Ριαιονό τὰν αἰ Δαναοὶ Τ. Ἅ. -- 

δουλοσύνη, ΕΥ «αΐάοπι οϑὲ ἂριὰ Ρ]υΐΔΥ- 
εὐκοδ Ῥ. 190. ἐμ Ἐπιεν δογίρβογαι ϑοίου. Ἐκ Αὐίϑιϊὰε 
Ἰερεπάτπι: "ὐδὰ ᾿ 

τοὺς δ᾽ ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ δουλίην ἀεριέα. 
Βκυκοκ. 



ο 

οἱ δ᾽ ἄρτον αὐτῶν, οἱ δὲ συμμεμιεγμένους 

ΣΟΑΩΝΟΣ. 47 

οὐκ ὧν κατέσχε ϑυμὸν, οὔτ᾽ ἐπαύσατο, 
πρὶν ὧν ταράξας, πῖαρ ἐξέλῃ, γάλα.. 

εἰ γὰρ ἤϑελον 
ἃ τοῖς ἐναντίοισιν ἥνδανεν τότε, 

αὖϑις δ᾽ ἃ τοῖσιν ὡτέῤροις, δρᾶσαι κακὰς; 
σολλῶν ἄν ἀνδρῶν ἥδ᾽ ἐχηρώϑη πόλις. 
τῶν οὕνεκ᾽ ἀρχὴν πάντοϑεν κυκεύμενος, 
ὡς ἐν κυσὶν πολλαῖσιν ἐστράφην λύκος. 

ΧΧΙΧ. 

ζμα γὰρ ἄελπτα σὺν ϑεοῖσιν ἤνυσω;, 
ἅμα δ᾽ οὐ μάτην ἔρδον. 

ΧΧΧ, 

ΠΠνόυσι, καὶ τρώγουσιν, οἵ μὲν ἵσριω; 

γούρους φακοῖσε" κεῖϑε δ᾽ οὔτε στεμμάτων 
ἄπεστιν οὐδὲν, ἁσο᾽ ἂν ἀνθρώποισι γῆ 

5 φέρει μέλαινα" πάντα δ᾽ ἀφϑόνως πάρα: 
»ι» 

ἔν." ᾿ς, 

50. οὐκ ἂν κατέσχε ϑυμόν. ἘοΙ 511} οογγοοιίο, 681. ΨαΪδΟ 
Ἰοσίταν δῆμον. Βαυνοκ. Νοὴ Βεἰβιει οδὲ σογγθοίο, βε 
Οὐ]. (ληίου, ργοβαΐα οἰΐαπι ΟἸανίογῖο 1. ς, )ίαῥατε ἤφυν "ῇ 

54. Ὧς πος Ἰοοο νἱάθη δι. αἸοκΚομανπιβ δὰ Ἡδγοῦο- ἡ 
ἔπτα Ρ. 475. δι. Μεοηάοβε ἀρὰ Ατ᾽βϑιϊά θα Ἰερίταν δρᾶσαι, 
διὰ πολλῶν ἂν ἀνδρῶν ἥδ᾽ ἐχειρώϑη πόλις. Βκυκὸκ. Εον. 
δρᾶσαι βίᾳ. ᾿ 

ΧΧΙΧ, ϑευνανὶ: ἢος χαοχας ἔγαρτπθηϊιτη ΑΥϑιϊ 465 
Ἴοῦο οἰἰαῖο. Βκυκακ. 

ΧΧΧ, δαπὲ Πὶ γδιθας ἀραᾷὰ Αἰμοπαδατῃ ρᾶβ. 645. 
-Βκύκνοκ. 

ὅ. φέρει. Οοπίπηοίζναχμη ροδβοὶξ βυπίαχί8, 
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ΒΟΙΙΟΝΙ5 

ΟὔὐΛἘῈ βῦντ Αρῦῃ ΒΤΟΒΑΕΟΝΜ 

ἹΝΤΈΒΡΕΕΤΕ Η. ΘΒΟΤΙΟ. 

1. Τίιι. ΟΧΧΤΙΠ. 

Νε ΠΤ δι. Ἰείδιπι Ῥίαποία βἴῃδ: δὴν ἐν τηδὰἃ ρδῖοα 

ἔαπθτα ΔΙ ΘΟΡ ΠΗ φοπάθοονοηὶ ἸΔο τ τηδθ. 

τς Σ υ μ. 

Μποιηοϑυμδθ. πιδρηΐας ἴονὶθ δα ποι ἰ5ϑίπια, ὈΓῸΪ68) 
δὀχαπάϊις. ΠΣ » 45. [6γῸ, Ῥίον 68: 

αἱ ἤοτθη58. πομαΐη65. ἰμΐον Τα 6. δοοῦη 0 
ἃ 115 ὉΟποΘδδᾶ: Ῥιοβρουαῖς. ἔραν: 

7ᾳθπὶ ταθίπιδμὶ Πιοϑίθϑ5.. εὐ 4θπὶ νορθαηίαν ἃπηϊοὶν 

1)15. ῥίαοϊάαμη, 81 1118 ον τον ΒουΡΊΒΊ]οαι. 

Ῥιντα5. μα θυῖ556. ὙΠ πὶ: 864 πο θθπ6. Ῥᾶρία8 

πΟπ ΟρίΔπι : 8618. Ῥοθηα γϑηΐδ ρα θι5. 

Θίαην νοΐαι δοἄο {{|π|5 αὐἀατηαηΐα οοἰηνὴ}ῖ5 
186. {85 αἴτηα ᾿οῦμη. ουδίϊα ταὶ, ΟΡ 68. 

ΝοΩ ἱπῖναὶ τηὰ]ο Ῥᾶτία ἀουλασα ἰουσαμα Ὀθηῖσηο 
Βππλΐπ6., 86 γοι1 15 νεῖ θι5 παρ] οἱϊα 

ΟΡ] ποΐδη5. δθομαϊίι": Τηοχ 8656 ἴῃ ἀἀηηὰ τϑϑοϊ γἱῖς. 

εἴ, γοίαῦς οΧ Ῥάᾶρνο πδϑοῖτ" 516 τοϑαβ, 

ῬΥΪποΙρΡίο. ἰθηι δῖ. ἤπϊὶ τηαχίμα οἱαάθδ: 
ῬΡΤΗ, ΤῊ 410. (παρ 5.115. ἤο ἀαἰαν 6658 ἀἰα: 

Ἀ 



30. ᾿, ἀπ νρν ΣΟΥ 5. 

᾿ φτοβρίοίῃ ἴῃ ἥποια. Ἰοῆρε Ῥριιδ: ἂς ψοϊαϊ οἰϊπε 
ἊΣ δτο δονο, Τὶ ἐν αἰδοιείνμι ΔΗ Ϊπλδθ, 

ι ΡΣ ̓ἢπιοια5. οἴνεῦα ρσοίαμπο, 
ἃ ῬῸΡ οἷα. ΤναρΊονδο, 

τ ψαβίαμἴοο βαΐα ἰδϑίᾳ : ἀοίη 56 ἴῃ. δἰάονα το! αι: 
μ΄ ὲ ὑῆθ, οἱ βυδίϊο Β] δδιομα αμΐσαμι: 
Γ ἐρᾷ ἀπιιπα τι αὐηΐπς Τίϊδης, 

οδὶ. ἴοιο δ ΆΡ1]ὰ μμ}]ὰ Ροΐοξ... 

οἷο ϑϑιμαμι: ϑ Τονῖδι Ἀοπ, 41 τηονια θα Θὲ ταοβ, 
ταρηϑ ΠΠ1 ααονδ οὐπαϊης ἰαθδὰ ταπηοῖ: 

ἰθὺ κίε, ᾿Αοϊονμιπι, 50 Ο] 615 5101 οοπδοῖαβ δαοῖοσ : 
( αοίητι8. 8011 ῬΒΟΓΆσο ἐἴ68. ετὴ 

βίας ἅμι ̓απίας Ῥορμὰς. ἀο] τοῖα δοχάπῃϊανς: 
πον 88 {5} Υ “«,κΌν 

πος,  4αΐο δῖδας, ἕαια Τοοὰπι εἴα ἾὝ 

ἐυϊα᾽ ὉΣΩΣ πποροοϑ,. ὑν Ἢ Ῥίασαϊα τέϑίοις 
᾿δὰΐ παι. δὰϊ μαῖ5 Ῥιγοϑαΐδ. Ῥοϑιενῖιαϑ. 

Δὲ μος, ταη απ άοπι Ἰαδίοβχας, ᾿ νά]ουα 
᾿ ᾿οροάϊπιαϑ, ἴσα ἰπίτ δαὶ δἰ ὶ Τα ΐδχας μῥ]αροῖ, 

ἄοιιρο ̓δαρΡ] οῖο ᾿ Λαοῖαδ, ἀοίει: δὐῖδ᾿ Ῥοίδοοθ. 
5068 ΔὨἾ πτατιν γα Ϊ86 ἰχοῖαὶ ἱππα σ᾽ ηΐλιι8, 

πος - δ ρας μαννα δροῃᾷουο δαϊαϊοια, 
Ῥεγὰ προ Ἄφο πιράϊσαπάα ἴχ65. 

ϑιέρο οὔαιν πνοήν ϑο ἢ 810 1 ποτηΐηδ Ῥομῖτ, ὁ 
Ἄ κϑ οἱ τανρίϑ͵ (οῖο 86 Ῥηϊαν, 6δδο, Βοπᾶ. 

᾿ ἕν ἴ Ῥαυρονῖο Ῥτοβ5185 ἴδοι, οἱ ἴδοι δυάδι 
56 Ποδ. δηΐπιο, ἤηρονο ἀἰν τα. 

ΝΗ Ἰμιδηιαιαι. Βεραὶ {Π|| οαρίἀϊπο Ἰπορὶ 
᾿φθομαα, ΠΣ ΜΡΟΝ 4005. ἀρῖτ αὐνᾶδ, δίπιδ: 

πο παδιαΐῃ τϊτωθο5. ἰϊτευ απι ᾿τογιππας Γἀτοητο8 
ὈΧθροοία μος απίπιαο ργοᾶριιβ ρ56 διιδ8. 

ΟΑἸιοὸσ υαυσυατη σασνὸ Οὐσοα τὶ γουδαϊ ἀγα, 

ἈὈτατ την δα 5 Ῥγονοσαὶ ἀγΡου θα 5, 



ΒΌΨΟΝΙ 8, 424 

Ῥαν8 ταδηΐθα5 ὙἹοΐπτα {αδονιηξ, ἀν οδόπια ἤαΠσαηξ 
Ῥα ας Ἰησοηΐο ΜΙ] ον ας ἀαἴᾶ5, 

Ἀϑι αἰϊ95. Μυδας, ἄμπ]οο5. δηΐα οταμΐα Νίτιδδο, 

ἀοοίσίπαθ τπα]το ποοίαρο. οονάα τὶσαμὶ, 

ΑΙτον ἈΡοϊηθο ἀοπαῖαβ τη θ᾽ γαῖθ8, 

ομῖπο πιαϊαπι, πλα]το Ζιιατὰ ψοηΐ ἀμΐθ, ἄοσοι: 

γεῦθα Ποῖ ργδοβίαπι, Ἐαὶο Φααροιπαθ πλᾶποὶ 801, 

ποῖ μαηο ἀγεγίθῖ νἱοϊϊπηα. δθ πϑὸ ἄὐθ8, 
πορ 4] Ραθοῃίαθ ΘΒ 115 τπορ Δ 1115 ΠΟΣΡαδ᾽᾽ 

ΒΒ ΡῈ ΘΥΡαϊαγάτη ἴογγθ ἰαθοσδὶ Ορεπι. 

ὅδορα ἄοίον ἰδηλ δ Τοῦ θο 58 Ῥυοάτχῖ! Δοουθο5, 
10} ]6τ8 {π05. ὩῈ}}15 511 τη θα θάμ  θιι8: 

δᾶορθ ἀἴαᾳ βαθνο Ἰδοίδτιπηι ΟΟΥΡΡΟΥ 5. δοδίι 

οοπϊδοῖα βαθατη το 1 πὰ Τηδητ8. 

516 ἴδιο δου8. Βιθία γϑηϊ: δομίγανία ἔαϊος 
μδ6 Ὑἰϊαρο “ἀαϊαν 7ααθ Ῥίδοιιοτο οί. 

Οἰπηϊα οὐπίτιδ15. διιηΐ ῬΙ θη. ταπι Ρι5, οἵ 4 

᾿ς οχθδξ ἱποορίαπη. πο νἹά θὲ διιοίον: ορᾷδ. 

Ἡΐηο 6 αἱ 50 Π]οἷτο πποϊηθηΐα ὀχρομάϊε ἀρθηάϊ, 
᾿πηρυαθη5. πιδρηΐθ [ποιλθι15. ΟΡΙαἶτατν : 

οἵ τοῖπηθΡ. ἀΘΘ 0 8515 ἀϊνίπο τασπορὸ {Ὸ11|χ 
εἰὀχίτα5. ΔΌΘΟΪΥΣ πὸμ θοπὰ ςΟΠϑΠὰ. 

ΤΥ 18. πα π8 τποάις5. δϑὶ, π6ο ἤπὶ5 Βα ΠῚ : 

ἄτα, {αἰ} 15. ἸΠΌΡ  Πλῖ5. Ῥ65. πίοι ἀτηρία Ἂἰουηΐ, 

Ῥὶδ᾽ ταπταϊη φαρίααϊ. Ετ᾿ 45 δα ἀγουῖς οπηπο5 

Ἠυππᾶηο σβοπότὶ οομητηοα ἄδπὶ ϑαροιῖ: 

οοπηπῖοία δε ΝΝοχαΐη ραν απὶ: {πὸ Τρ ἷτον ἀδὰ8 
υἱμάϊοο, πάη {ΠΠπ|ιτὰ, πιὸχ αἰΐαπι ἔδνϊοῖ. 

ΟΥΙ, Τίϊ, χουν. 

Νοῦλο Ῥραϊας ἥϑω εδὲ: 56η] ρᾶγ5 δὐδουρία ἀο᾽ονγηι 

ὀυημῖθιι5 Θοι Πορίαση {πὸ5 ἴῃ θαν ἰννδάϊαι. 
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ΧΙ. Τίς. χουν τ. ς ιν »»Ἶ 

Νοη οδὲ {116 πιαρσὶς αἶνοβ, οὐ οορία πιαϊία 

ΑΥ̓ΘΈΠΙΪ αἴσαθ δυ1} δδῖ, Ῥ] πα ἔν 56 665, 
ταὶ} }] οἱ οοΡαϊροάεο: ἀπαπι δὲ. αυἴ5. Ἠ}] Βάβεῖ, εχίγα 

«ποὰ γομινὶ βατὶς ὁδὶ οἱ Ἰαϊονὶ οἵ βάθια, 

ἀεϊτοϊϑαιις τον. Νατὴ ἀαππι τηδταγιε δοῖλϑ, 
εἱ υἱΐα ἴῃ τπράϊο Πονίάα σαν οῦϊο δϑῖ, 

[ιὰ5 “βοἷαβ "βοηδ' δθπτ ΟΡ65. Οὐδδοῦπαιδ 88-- 
ΝΣ , Ῥεγβαηϊ, ΠΝ 

ἄλῃ Βονατὴὰ αἃ ϑιγρίαβ πὸ δοπηϊζαϊον ἀτιὰδ. 
Νοο Το. ΤΠ ΠΟΥ θτ5,. πδο τοῦθ] οοάθτα πογαηῖ, 

πὰ δου μων ΘΈΜΙΣ οασγὰ ϑοδοία Ρδάο. 

ΧΙΠ. Τὴ. ,.}} 

ϑδθρο πη }} ἀἰο5, οἵ΄ Φουθιι5 Ἰπϑίαϊ εβοδίαδ τ 
αἱ ταϊῃὶ νἱγιυτ5 τητίπονα αν !]5. ὁ 

Ῥοχιπαιάνο ποίας, Μίαποι ἀδχᾶς ἱπυπιοθ]]5 1Π4 π᾿ 
δἱ ΠΠυχὰ5 ὨσπΟ δίς, ἤσης μαβοὶ αἶτον ΟΡδ8.. 

ΘΟΙΌΟΝΙΒΘ ἘΠΕΈΟΤΑ 

ΟἸΤΑΤΑ α ΡΕΜΟΒΤΗΈΕΝΕ, ΟΟΝΨΕᾺΒΒΑ' 

Ἁ ΡΗΠΠΙΡΡῸ ΜΕΙΑΝΟΉΤΗΟΝΕ. 

Νοῖ ἀγθοπὶ δαρονὶ οὐρίπηι ονουίο ποβίαπας. . 
εἴ πορὶβ, πἰδὶ δἰπὶ ππιῖπα ἰαθδᾶ, ἔαγοπὶ: 

ἐδ ποβίχζας ουδίοβ ἃ οὶ Τυϊοηϊα. ῬΆ]15 
Ρεγροῖσα σαντα ππϑοηΐα ποδῖγα ἰορῖς, 

Τροὶ δε ραϊγίατι δοοδλατίδ τππο τι α5. αἰττο. 
οοπδοτί" οἶνος δἰ δ οογαγο δοθῆ, 



᾿ 

" 

5ΟΊΟΝΙ8. 453 

Ναπα Ῥνοιΐο «υαϊδαμτι γοπάπηι Ἰθρεσας ἤάετασας, 
. δαυρ 4αὶ πᾺ}ΠΠ0 ἴατα τηοάοχαθρ ροΐπηϊ. 

ϑδονιίαπι δχοροθηΐ, ταρ᾽ πηεζίο ἐγσαπηΐάα φαΐϊάατη, 
ἰηδπιαῖ αἵ ἐπιδῖα5. οἰνίθτι5 ἀυτηα εἰ] 0 Ὁ. ; 

Ῥαν5 βίααθι δὲ βαγοῖν ἀοπηδϑιίοα ἀδπηπᾶ ῬΑΡ ΤΩ Ϊ8, 

Θχἢδυϑιῦ Ῥαῖν]α8 Ζαμππι παΐθ [πιχὰ8 οΡ68: ᾿ 

αἰγὶ ριαπίαο {815 Ῥϑινπποιΐα ῬΆΡΠοα ὨοϑῦΓαΘ, 

οἵ 8:0ὶ αἰν εἰὰ5. νίψας ἀοίοαρ Ῥαγδηῦς: 
οἱ πιο Τυβυ 6. ΤοΥτοἀαπὺ πα δὲ ἸΡΆ ΤΩ, 

ΟΟΗ51115 ϑυρογὰπι 4υλ8 1)6 ἃ δεπῦρον αἀοβί. 

δες Του 6. οΘρηἶν νἹΘΊ] Δ τ τι5. οὐτηΐα ἴδοϊα: 

μδλο Ῥᾶϊειϊ, [}}1:- πανηΐηα Ρο586 Πθοὰπι. - 
Ἐπ᾿ φαδτανδ Ῥόοπα5 αἰ σὺ Αἰ σαδπο, ἰαοοίατιθ, 

τηθηΐθ ἰάτχδη πηθμλοΥΐ ἕαοϊα ποία α πϑίαϊ, 

Εχίρις οἱ ἰαπάομη ροθπᾶ8. ΝῸῆ τόρπᾶ, πθὸ πΠΡ6 5 

οἰ ασταην οἰδάοβ,, 488. ΤΙΘΡΙΘΤΘ; ΟΤΑΥΟ5. 

Ἠϊπο πὴ}5 ἀἰν 15 φαοπάδτα ἱπηρ θυ] οατι6 ΒΌΡΟΡθα, 
ΒΟΥ  Ῥαιίται ὑρϑιῖα Ἰατα τηο60 : 

δαϊ ΤΑΙ οἶνοβ ἴῃ τααῖπα να πονὰ δι πριηΐ 
ὁχογία β᾽δάϊος βθἀπ!οηθ 8808 : 

αὰϊ να]]4ο5 Ποβῖος δίηθ οαιδα ἰουία ἰαοϑδϑαηΐ, 

ΒοΡ᾿τπιτπ| τπονοηΐ ἀπο ἔπι δητθ τηδ] απ. 

Ναῖησαο π1}5, 486 80οἷοϑ [5:15 Ῥτογοοδῦ ΔΥΤη 8, 

πῖοχ τιϊθὶ, οἵ δι 11:15 οδϑὲ Ῥουϊτατα τηοαϊβ. 

(αϑῖθιι5. 5 ναϊ δα σϑμῖδα. ἀοοηῖαν,., δὲ πῦ}965, 

ῬΙῸ ϑρτοῖα Ῥοθπὰ5 486 Ῥἱ]ἱοίαϊο Πππηϊ, 

Ἐπ 81 {αΐ οχοϊάϊο ραϊσϊας [Ὀγίαδδθ δι ρο δι, 

Ῥοσιμᾶς χϊα 1105 πο ἰονίοτα τηδηθηΐ, 

Ἐχίοννθβ, 51η6 5068, δἰπο 8666, ἱπορ ϑπ6 γαϑδη ιν, 

διϊ ΘΠ] Ῥιθίο γίποαϊΐα ἄστα σουαηΐ. 

ϑ19 Ῥαγίοπα ἔογὶ Ζυΐβαις δια πι, {ατιπὶ ῬΌΒ]1οα οἷα 65 
ἀποῖϊάϊι, οἴ Ρτομῖθοι ἴαμα ὩᾺ}1ὰ τηπαΐ πηι. 
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ΤᾺΝ ΚΡΩ 

ΝΟ Ἰαΐερταθ Φαοπιαδια [αϑ θη ἈΡΘοΟπ θυ 6 
εὰ Ῥοβδιηιῖ: 

ἢ, εναϊατηοῦ πρπεζεη ῬΒΊοα ἀάπιπὰ ἴὰο5, 

δος ταῦπθὸ οἶγθδ, 60 ἔα α, Ποῖα Ῥυϊαπα ὁδὶ: 

Ἰεβοβ. αἴψας Τηοῦπη βρόγπορο, ουθάθ, πόροι. 

5εά Ῥ] δοϊάαπι γοίπος Ῥᾶθοπν τ γουθηῖα, ἰπν 8, 
Ῥεοοδθῖϊ πὰ πο} Ῥάγοογα ἰθηΐα βοῖοι. 

Ηδλες Ῥυο θεὶ τὰνΡοπὶ Ἰαχαπι, ἐγαθηδιίιο γοθο ]ος, 
ΟΥΈΒΟΘΟ. πΘῸ Ῥαϊῖτιν δομλΐηα δράγϑα τπὰϊῖς ᾿ς 

ἐαάϊοῖθ ομοηάαὶ ἔραιάοα. νἱοἰθιϊαας ἤδοια 
᾿ς Ὡβοὶ ἴῃ» ΟἾΥ 68 ἀϊφοιἀἸαπιαιο. γρίαῖς 

Ὀοηΐψαθ γἱϊα οπιΐμιαι . ἸΡαα Ὰ1}}1 ἃ. οἰ. Βοποδία 
; τλδηθὶς, 

ΒΟΥ Πα Ἰορο5 ἄσπι ῥα οὐτὰ ππδποῖ. 
ὁ Δ κῦ, ᾿ ᾿ “ὐδις 

ΤῊ ἵ ᾿ Ὗ ; ἃ 

- 

γ - ἯἝ 

ὅϊυ ἃ ὌΥ : 
“---- τ᾿ .--.----  τ-- ω 

᾿ φλὰ ᾿ " .ο᾿ Α 

οἱ τ ῷ Π 

γᾶν 
ᾧ, 

Ε, 

᾿ 

φ ΝΑ 

“Ἂῃ 



ΦΩΚΥΛΙΖΟΥ͂ ΜΙΔΜΗΣΊΟΥ 
Ι 1 
Ψ 

τὴν" 
ὙΦ. λω 

ξ : ᾿ ῥ : 1. ' 

Χρηΐων σλούτου, μελέτην ἔχε «τίογος ὠγροῦ. ϑχακο ἰων βοὸς 
ἀγρὸν γάρ τε λέγουσιν ΑΙμαλϑείης πέρας εἴναις 

Ὁ ΒΡΣ ᾿ ᾿ 

αὶ τόδε Φωκυλίδεω " Τετόρων ἀπὸ τῶνδ᾽ ἐγένοντο ποίει. μη 
φῦλα γυναικείων. ἡ μὲν κυνὸς, η δὲ μελίσσης, 
ἢ δὲ ουὸς βλοσυρῆς , ἢ δ᾽ ἵππου χαιτηέσσης. 

᾿εὔφορος ἦδε, ταχεῖα, περίδρομος, εἶδὸς ἀρίστη. 
ὁ κἡὶ δὲ συὸς βλοουρῆς, οὔτ᾽ ἀρ κακὴ, οὐδὲ μὲν ἐσϑλή. 

ἡ δὲ κυνὸς, χαλεπή τε καὶ ἄγριος. ἡ δὲ μελίσσης, 
οἰκονόμος τ᾽ ἀγαϑὴ, καὶ ἐπίσταται ἐργάζεσϑαι" 
ἧς εὔχου, φίλ᾽ ἑταῖρε, λαχεῖν γάμον ἱμερόεντα: 

ΠῚ, 

αὶ τόδε Φωκυλίδεω " ΤΊ πλέον γένος εὐγενὲς εἶναι, ζιοννυ: μιβ 

οἷς οὔτ᾽ ἐν μύϑοις ἕπεται χάρις, οὔτ᾽ ἐνὶ βουλῇ; 
2 

.] δὺς 

“ῬΗΘΟΥΠΙ5 ΤΙ. τ. ὠπὸ τῶνδ᾽ ἐγένοντο. δὶς ἴῃ οοἀ. 
βογίρίατῃ: π᾿ ἱπηργοβδὶβ τηοθάοϑε ἀπὸ τῶνδε γένονται 
Βπυνοκ. τετύρων ἄπο τῶνδε γένοντο οἰϊανὶτ Ῥ. ΝΙαμαΐλιϑ 
δα Οἰςογοι. Ἐρίβϑι. δὰ Αἰε. ἘΥ. 9. Ρ. 124. Β.. ἄγδον. 

ἘΠ. ι. τέ πλέον. δὶς ςοὔ, οὐπὰ ἰμπίεγνοβαίίοπο, ορίϊ- 
6. ἴπ ᾿πργοβϑὶ85 σὸ πλέον. Βαυνοκ. Οογγοχίξ ἐλατὰ 
Ὑ  αἰοῆο] 4. 811ν. ΟΥἷε, ΠῚ. ρ. 95. 5018. αὐδῃ8 Βγι οὶ 
Αμα θοὐἱβ ἰρηαυηιβῆια 510 οἀϊϊατι 6888. ἴῃ, Οποτηὶς!8 Ῥοδι]8, 
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᾿ ; , “ ΕΥ͂. ᾿ 

Ἡαὶ τόδε Φωκυλίδεω" Πόλις ἐν σγοπέλῳ κατὰ 
ἴῃ Ὁ δ΄ κόσμον 

οἰκεῦσα σμικρὴ, κρείσσων Νίνου ἀφραινούσης. 
- νὰ κν 0: "κ ἢ Γὰ 

αὶ τόδε Φωκχυλίδεω" “Ἰέριοι κακοί" οὐχ ὃ μὲν, 
Ὡς ἡ, ὃς δ᾽ οὔ" 
σιάντες, τελὴν Προκλέους " καὶ Προχλέης “έριος, 

{αν Αρῦθα ΥἹ, δι Ὁ 
Ἑαὶ τόδε Φωκυλίδεω" Χρή τοι τὸν ἑταῖρον ἑταίρῳ 

φροντίζειν ᾿ὥσσ᾽ ὧν περιγογγύξωσι σιολῖται. 

" ΥΠ. "Ὲ 
᾿ ᾿ ἱὰ 

Χρὴ δ᾽ ἐν συμποσίῳ, κυλίκων στερινισσομενάων, : 

δέω κωτίλλοντα, καϑηήμιενον οἰνοποτάξειν. ' 

ΟΝ. δογνανῖε μὸ5. νόγϑυβ Πίο Ομ τυ βοβίουπαβ Ῥ . πϑὲ 
'4πλὸ ἀὰὲ Ῥῃοονάς παβεὶ, αὐΐα βόδι οἱ Βρυγα πυαϑὶ 
Σ γόνυῦττν ι Πππὰ5. Ρούβεοβ, σγϑίωμν ἰοοϊονθη5. οὐ ἐν! νἷο τὸ 
Ῥεγῖγε: ὕτως καὶ τῆς τοῦ Φνωκυλίδου ποιήσεως ἔξεστί τὸν 
λαβεῖν δεῖγμα. ἐν βραχεῖ, καὶ γάρ ἐστιν “οὐ τῶν μαπράν τινὰ 
καὶ οὐνεχῆ, ποίησεν. εἰρύντων" ὥσπερ ὦ ὑμέτερος: μίαν. ἡ 
διέξεισι μάχην ἕν᾿ πλείοσιν ἢ πεντακισχιλέοις ἔπεσιν. 
κατὰ δύο καὶ τρία ἔπη αὐτῷ καὶ ἀρχὴν ἢ ποίησις καὶ πέρας͵ 
λαμβάνει, ὥστε καὶ προστίϑησε τὸ ὄνομα αὐτοῦ καϑ' ἕκα-- 
ατὸν διανόημα, ἅτε σπουδαῖον καὶ πολλοῦ ἄξιον ἡγούμενος - 
δὺχ ὥςπερ Ὅμηρος οὐδαμοῦ τῆς ποιήσεως ἀνόμασεν αὐτὸν. 
οὐ δοκεῖ σοι εἰκότως προσϑεῖναε Ψνωκυλίδης τῇ τοιαύτῃ γνώτ 
μὴ καὶ ἀποφάσει" Καὶ τὸδε κ' τ. Δ. Βκυκοῖκε, 

ν. Ρχυοΐογι μος ἐἰδιίομοι ϑιγᾶθο Τὼ. ΧΙ. Ρ. γά47. 86- 
υθηβ βογναν Ὅν ὠῶν, ἔνι Ἐοορὶθ ποιιίπαθη Αἰ οο-- 
χατῃ Ρ. 158. Ῥοπιγόμηαμι. [γὰρ αιοηϊατῃ ἐχβίαὶ ἀραὰ Αἰμεσ- 
κιδοιϊ Ρ. 45:8.. Βκυνοκ. τ 

ΓΝ ὁ 

με 

ἧς ᾿" 



ΡΗΟΘΟΥΠΙΡΙ5 ΜΙΠΈΘΙΠ 

ΘΑ ΑΡΟ βτοβαεδῦμ 5ΌΝΤ, 

ἩΠΘΟΝΕ ΘΔΠΒΟΤΙΟ. ἹΝΤΕΆΡΆΕΤΕ. 

ἘΠ ενΥ. 

Οιυἰς ταῖς ΟΡ65 σαδορῖῖ, ΡΙ 6 ΒΔ6 5181 οοταραρεῖ ὍΡΟΥ : 
ἢδπι Τα οδὺ γϑρα 106, Παθοὶ «ιοα (ορία, σον 

ΔὴΝ πιο τμ ΤΙ ἀν Τὸ 

δος φιοχαο ῬΒοου δε: Ἀδθι5 46 σαδίπου οὐῖππι 
56 η5. πη] Ὀγῖ5 μαρεῖ. Ναην Ῥᾶ185 οδὯ8, Ῥᾶγ8 ἃρ8 
ἐν πάτα παῖα᾽ 68, 
Ῥᾶγ8 5116, ραῦϑ οἵ εααα. 564 ἀπᾶτη ΒΘ ΠΟΡΑΥ: ΘΠ186 Υἱ5, 

δοοαπάα 6δὺ, 8615. ναϑᾶ, ἰουπηοββδῖπχα ναί, 

θὲ 518 {πᾶ6 σοηϊία δδί; πῖον Ῥυαναιησιιο Βομδιη 6, 

ἀπχ οἵ ἀπ 0115. Οὐὰς ἀδ᾽ οαπδ, σπαγρα ἰαθογπι, 

Πα ἀοπιιδ οἰιδῖοβ. Αρὲ 4.86 8οογίε ογθαΐα εϑί, 
Πδηο ΠῚ ΓΟ βοοίαπι γοιΐ8 ἀρ θηιθι5. ορίλ. 

: ΤΗ,:. ΤΠ ἸΣΧΧΥΤΙ, 

δος χαρὰς ῬΠΗΟΟΥ ἀδ6 : Ῥὰτ8 πηαχίτηᾶ πΟΡΗ Ια 5 

Πΐ ἀὰϊ οομϑιϊῖο, ΡΟ πὶ, ἀαὶ γόος αἰϊδοχία, 



ΣΣΜ..Ω ΝΙΦΟΥ. 
εν 

“ 

δε λ Ὁ ῳ 
χὰ. 

Ομ; ἐν ἐνθρώποισι μένει χοῦ μι ᾿ ἔμπεδον αἰεῖ, 
ὃν δὲ τὸ κάλλιστον Χῖος ἔειπεν ἀνήρ" 

ΟΙΉΠΕΡ ΦΥΑΜΩΝ ΤΈΧΕΙ, ΠΡΙΗΜΕ ΚΑΓ Α͂Ν, Ν- 

σταὔροί μιν ϑνητῶν οὔασι δεξώμενοι Νὰν. 

5 στέρνοις ἐγκατέϑεντο. σιώρεστε γὰρ ἐλπὶς ἑκάστῳ, 
ἀνδρῶν ἥ τε γέων στήϑεσιν ἐμφύεται. 

ϑνητῶν δ᾽ ὄφρα τις ἄνϑος ἔχη πολυήρατον ἥβης, 
τς κοῦφον ἔχων ϑυμὸν, “στολλ ἀτέλεστα νοεῖ. 
ὀϑϑν γὰρ ἐλ ἐ ἔχει γηρασσέμεν, οὔτε ϑανεϊσϑαϊὶ, 

1ο Σ᾿οὐδ', ὑγιὴς ὅταν ἦ, φρονείδ᾽ ἔχει. καμάτου. 
γήπιοι, οἷς ταύτῃ κεῖται ψόος, οὐδέ τ᾽ ἴσασιν, 

“ἧς χρόνος ἔσϑ᾽ ἥβης καὶ βιότου ὀλίγος - 
ϑνητοῖς. ἀλλὰ οὺ ταῦτα μαϑὼν βιότου ποτὲ τέρμα 

“ψυχῇ τῶν ΗΝ «λῆϑι κορδύμανρις 

νι ὴν ΠΕΡῚ ΓΥΎΝΑΊΧΩΝ. «τ ] 
Χωρὶς γυναικὸς ϑεὸς ἐποίησεν γόον 
«ὰ πρῶτα. τὴν᾽ μὲν ἐξ ὑὸς τανύτριχος, 
τῇ σίώντ᾽ ἀν᾽ οἶκον βορβόρῳ πεφυρμένα 
ὥκοσμα κεῖταε, καὶ κυλιψδεῖται χαμαΐ" 

͵ 

4 ς 
μ Ἢ 

ΒΙΝΙΟΝΙΌΙΝ 1. Ῥεπας Βυΐας εατη πα νεσϑιβ 
δυβ ἷπ ϑίοθαοθο, [Ιηἰοργαα φάγοι ἴοι ταν μι ἃ) ο 
Ἀπιδοϊοξίας, Βαυκοκ. εν 
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αὐτὴ δ᾽ 'ἄλουτος, ἀἄπλυτός τ᾽ ἐν νήπια, 
ἐν χοσπρίησιν ἠμυένῃ ὑ «ιαίνεται. 

Τὴν δ᾽ ἐξ ἀλιτρῆς ϑεὸς ἔϑηκ᾽ ἐλιδνωϑῆς 
γυναῖκα, πώντων ἴδριν" οὐδὲ μὲν κακῶν. 
λέληϑεν οὐδὲν, οὐδὲ τῶν ἀμεινόνωνον τ ἮΝ 
φὸ μὲν γὰρ αὐτῆς ἐστὲ σπτολλώκις κακὸν, Ὁ 

φὸ δ᾽ ἐσϑλόν" ὀργὴν δ᾽ ἄλλοτ᾽ ἀλλοίην ἔχει: 
Τὴν δ᾽ ἐκ κυνὸς λιτουργὸν, αὐτομήτορα; - 

ἢ πάντ᾽ ἀκοῦσαι, πάντα δ᾽ εἰδέναι ϑέλεϊ, 
πάντη δὲ πασπταϊνουσὰ καὶ πλανωμένη, 
λέληκεν, ἣν καὶ μηδέν᾽ ἀνθρώπων ὁρᾷ. ἤρου 

σοαύσειε δ᾽ ἄν μὲν οὔτ᾽ ἀπειλήσας ἀνὴρ, 
οὐδ᾽ εἰ χολωϑεὶς ἐξαράξειεν λίϑῳ: ᾿. Υἱὸν 
ὀδόντας, οὐδ᾽ ἂν μειλίχως μυϑεύμενος,. 
οὐδ᾽ εἰ παρὰ ξείνοισιν ἡμένη σύχοι" 
ἀλλ᾽ ἐμπέδως ἀἄπρηκτον αὐόνηψ ἔχει. 

Π. ὅ. ἂν; εἵμασιν. ϑ8ϊῖ5. Βόημθ οοᾶ, ἴη πΏΡΓΕ880 ϑ10.- 
Βαθὸ ἐν ἡμάσιν. Βπυνοκ.. Ῥγὸ ἄπλυτος ἀπατπτη τπδ]ΐ 
ἀπλύτοις. ΠΝ σἱάρο, Ιάοα. Οαϊδίογά πα ἀεά[556.᾿ 

το. τὸ μὲν γὰρ, αὐτῆς ἐστὲ “πολλάκις κακόν, ΤῺ ἰπηρῦ 6580 
ϑίοθαθο ρρὸ αὐτῆς εβὶ αὐτῶν. Αἱ ἱπ βογίρίο ἰοῃβε ἀϊ-- 
ψευβὰ Ἰοοὶϊο : τὸ μὲν ΝΜ αὐτὸ Ἂ εἶπε πολλάμεις κακχῦν. αἵτε 
ποία ἴῃ τπαγρίπο, Δ4 νόσοπη αὐτὸ Ρεγιϊποηίο γρ. αὖ- 
τῶν. Βκυποκ.. Ὁ" 

τῷ. λιτουργῆν, ἰὰ ἐδὲ, ἩΟΘ ΟΝ ΐο ἰηϊεγργοίδ, ᾿χαροῦργον. 
“Νά αϊεϊκοπδυϊαγη ̓, ἀὰ συμ δ᾽οββαση ἰδ ἀδίυτη. 
Βπυνοκ., Οοπῇ,. ΣΕ. Ἐτηθη δι. ἐπ Ησν ἢ, Ρ. 515. -- 
αὐτρμήτοῤα." Ἐνιὰ. ἘΠϊεπιεγὸ ρ]αςσοὶ αὐτομήητερα. ΝΟῊ 
Φϑϑθηίιοῦ : πᾶῖῃ να]ραία βου ρίατα ἰάοπὶ δἰρα θοαὶ. ὙΠεο-- 
Ἰοβίτα. Αὐιιπχαεὶ. Ρ. 14. ΨΥ ΟΒΕΙ, ὅτε καὶ διομήτορα ταύ-- 

ὠνόμαζον οἷς Ζιος μητέρα. Ἑδάξιηαιις φϑιϊο να]ραγίαπε, 
{πξοενίν, μητρομήτωρ, πατρομήτωρ, προμήτωρ, μητροπά-- 
πῶρ, πατροπάτωρ, προπάτωρ, οἷο. Πίνενβα δ5ὶ γι. δα ΐδ-- 
ὔνογαιω ἀμήτωρ, ἀπάτωρ, ἀυᾶδ οἄνο σοπῆαμ 85. οαπὰ 1]-- 
115. ϑαθδιαμεϊν 8: 14 χαρὰ Πϊοπλιοτο νἱ εἴν δοοίἴ586 5ὶπὸ 
Ἰάοχιοᾶ οαιι8α ἀἰβἐηρτιοπιὶ αὐτομήτηρ εἰ αὐτομήτωρ, 4υ8-- 
ταχὰ ἔουτηδγατη ὈΥΟΥ, οἰϑὶ δηδιορίαθ ΘΟΠΡΤΘ 5, ὙΘΓΘΟΥ 
πὶ ἀϑάσδηη, τορεσϊαίατ, 

.2ο. αὐόγη, πραυγή. 8ις ἰεχίςα βΐπε ἀαοίογ ας, 4 
ἀυξεῦῖ ροβϑυρι. Βεύνοκ. Ἰ , 
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Τὴν δὲ πλάσαντες γηΐνην Ολύμιπιοι, 
ἔδωκαν ἀνδρὶ πονηρόν" οὔτε γὰρ κακὸν, 

25 

50 

4άρ 

οὔτ᾽ ἐσϑλὸν οὐδὲν οἷδε τοιαύτη γυνή" 
μὐγον δὲ μοῦνον », ἐσϑέειν, ἐπίσταται" 
κοὔτ᾽, ὧν κακὸν χειμῶνα σεοιη σῃ ϑεὸς, 

ῥιγῶσα, δίφρον ὦσδον ἕλκεται, ιευῤός. 

Τὴν δ᾽ ἐκ ϑαλάσσης ἐν φρεσίν ̓  ἤδη ΒΞ 
τὴν μὲν γελᾷ τε καὶ γέγηθεν ἡμέρην: 
ἐπαινέσει μὲν ξεῖνος ἐν δόμοις ἰδών" ᾿ 
Οὐκ ἔστιν ἄλλη τῆσδε λωΐων γυνὴ 
ἐν πᾶσιν ἀνϑρώποισιν, οὐδὲ καλλίων. 
τὴν δ᾽, οὐκ ὠνεχτὸς οὐδ᾽ ἐν ὀφϑαλμοῖς ἰδεῖν, 
οὔτ᾽ ὦσσον ἐλϑεῖν, ἀλλὰ μαίνεται τότε Μή 
ἄπλητον, ὥσστερ ἀμφὶ τέχνοισιν κύων. 
ἀμείλεχος δὲ σιᾶσε κἀποθϑυμίη, 
ἐχϑροῖσιν ἴσα καὶ φίλοισε, γίγνεται. 
ὥσπερ ϑάλασσα πολλώκις μὲν ἀτρεμὴς 
ἕστηκ᾽ ἀπήμων, χάρμα »αύτῃσιν μέγα, 
ϑέρεος ἐν ὥρην πολλάκις δὲ μαίνεται 

βαρυκεύποισι κύμασιν φορευμένη" 

ταύτη μάλιστ᾽ ἔοικε τοιαύτη γυνὴ 
ὀργήν" φυὴν δ᾽, ὡς σιόντος, ἀλλοίην ἔχειϊ 
Τὴν δ᾽ ἐκ σποδιῆς τε καὶ παλιντριβέος ὄγου; 

ἢ σύν τ᾽ ἀγάγκῃ, οὖν εἰ ἐνιπῆσιν μόγις 

38. κοὐτ᾽, ἂν --.- Ψεγα Τυϊποανοῖαβ χῶταν --. 
58. τὴν δ᾽, οἰ! ζεῖ ἡμέρην, υοά ε ν. 8. τεροῖὶ ἄε 

θει. Βκυκοκ. 
88. κἀποϑυμίη. 8. π᾿ δογίρίο δίοβθαθο: ἴῃ ἱπργεβθβο 

κἀποϑυμέα, πορίεοία ἰομίοα ἴοσδ. Βπυνοκ. 
42. ὀργήν. δὶς οὐ. εἰ εὐϊξῖο Θεδπεγὶ. ἴπ Οτοιῖ ΕἸο-- 

ἐς τα »᾿ ἘΕΡΙΚΩΝ ἐχοιιβιπι ὀργῆ. Βκυκοκ. 
αἷδρ Ἰορί τον τὴν δ᾽ ἔκ τὲ σποδιῆς καὶ πεμλιέρι- 

ἀμ ὕνου. Ῥεγνεῦβα σο] οςαίαο νοοδ8 τιάκοξομι Ρ ἴᾳ 
τὸ, ἥτᾶς ποιηίμὶ φαρά ςοραϊαὶ κὐθοὶ ἀεῖνεῖ, δηΐε Ὠος 
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45 ἔρεξεν ὧν ἅπαντα, καὶ πονήσατο. 
ἀρεστώ" τόφρα δ᾽ ἐσϑίει μυὲν ἐν μυχῷ 
σιρονὺξ, προῆμαῤ, ἐσϑίει δ᾽ ἐπ᾽ ἐσχάρῃ " 
ὅμως δὲ καὶ πτρὸς ἔργον ἀφροδίσιον 

, ἐλϑόνϑ᾽ ἑταῖρον ὁντινοῦν ἐδέξατο. Ὁ Ο “" 
δο 17ὴν δ' ἐκ γαλῆς, δύστηνον ὀϊξυρὸν γένος," 

κείνῃ γὰρ οὔ τι καλὸν οὐδ᾽ ἐξρίμιεθον 
σιρόσεστιν, οὐδὲ τερπνὸν, οὐδ᾽ ἔράσμῳον " 
εὐνῆς δ' ἀδηνής ἐστιν ἀφροδισίης,. 
τὸν δ᾽ ἀἄνδρὰ τὸν δυνόντα ναυσίῃ διδοῖν 7... ῦὅ  ζ . 

55 πλέπτουσω δ᾽ ἔρδει «ἸΤολλὰ γείτονας κακὰ, 
ςἄϑυτα δ᾽ ἱρὰ πολλάκις χατεσϑίει. 

Ὗ ᾿ ἐξ 

τηθ ροϑία. - Ῥγοίηδο ἰθρὺ τὴν δ᾽ ἐκ ᾿σποδιῆς τε καὶ 
σταλιντρυβέος ὄνου. Ἡαῖς δογγεϑοϊίοηϊ ὀρρόμὶ ροϑϑὶὺ 1ὸχ 
χηθίγίοα, σαᾶπι νοίου  θη8. Ἰατα ΡΟ τ ΑΡ 86 ΟΡ δογναίδτι 
ζαϊθβε ἰοδίδιαν ἘΠ Ρ δρϑιιο, πὸ Ἰὰ ῬΆΓΘΩΣ βδεάοτῃ στθοὶ-- 
ἰαϊν ἀπαρδοϑίιϑ. δε. ἴοχ {Π|ὰ ποι. ἰΐα. οτηπίασα 5ι- 
Ασὶο οοιηργοθαία εϑὲ, τὖὸ πο τηδὶϊπὶ οοηΐγα δᾶπ 

ῬΘΟρΑΣῚ, αυᾶπι δοηΐγα δοηδαπιοι ΟΠ ͵5, γα! οποη. Ῥνδρ-- 
ἴογεα νἱἀοη ἀπτη οϑϑοὶ,, δὴ τὸ ΟΟΥΡΙΡὶ ροϑ81} δηίς Ἰἰΐογαβ 
σπ. ϑυπὶ «αίάοιη ἰδὲ μια ἢ σοτ ἰδ6 Θχοιάρ]α ἴῃ ροδίῖ5.," 568 

ε΄ Ῥογρᾶποδ, τηὰ οηε Ρδιεῖου ἃ δα Ρ 68}18. ἱῃ ΡΑΥΙΒῈ..86-- 
παγίοσιω βεάίθιιβ, ἴῃ ϑίοθδεὶ οοάϊοα ᾿δογίρίαιη παάλὲν- 
πριβοῦς, Αἰἰίοα οοπίγδοϊίοπο, αυᾶς Ιομΐθι5 ποὺ ἔα λα 
τιϑα. σποδιὸς ποίας οἰπουσθάτη φοΙοσ τιν 86 οἰἤνατη, ΄ασπι, 
ἴῃ εααΐθ. ἀαπιπαὶ ΨΊΓΟΙ5., Ψιάς ϑαϊπηαδίαη ἰὰ Ῥ] π. 
Ἑχογοῖϊ. Ρ. 181. Βπυνοκ. Πὲ [ουτῆδ᾽ παλιυτριβέος ὃ. πία- 
λιντριβοῦς ν. ϑοΙάϊον, ἀδ νεῦβ. ἀοδμια. Ρ. 505. 

᾿46. ὧν Ἰοῃίοε ῥγο οὖν, Ῥυδοβειξ βου ρίπβ. ΠΡοσ, Βπυνοκ. 

50. Πιδοίίτπ5 βουίρβενβ δύστηνον, οἰζυρὸν γένος. ἴλΟ088. 
. 8 ΑΠΙΒοΙορ. Ῥαϊαῖ, Ρ. “85. 

οὐ 85, ἀδηνῆς, Ἰᾷ εθ8ὲ ἄπειρος, Ἡδοδγομῖαθ: ἀδηνείῃ (51ς 
Ἰορεμάστα,, ποῺ ἀδεενεέη.) ἀπειρία. Νία!ς. ἴῃ οοά4. 80χὶ- 

ε Ῥίιμα. ἀληνῆς, 6 ἔγεφαθηξ, ἀπδτν, Ῥάι]ο δΐα ἰοιίρὶ, ῬοΥ- 
χηαἰαίϊοη ες. ἐἰϊοραγ τη, «4, 2,..4.. Βκύποκ, ᾿ 

50.᾽ ἄϑυτα δ᾽ ἱρά, Ῥεγρονᾶτη ναρο, Ἰορίαν ἄϑυστα, 
«υοὰ ποβοῖὶο ἃῃ 88ὲ1ϊ5. αταθοῦτῃ, 511, διποογαίωα [Οχ 8 Ὼ, 

- Ῥυαοβίαὶ ΑἸμομαθῖθ Ρ...179.ὅὄ Τὰ. Τοπίοαπι νεγο ἱρὰ,, 4υοὰ 
Ἰαοίαχ ὀπαχα ΒΙΟΡ ΟΣ ςοαρχ, τοιλουὶ ἀεραῖ,, Βαυποκ, 

1.ἃ 



θο 

Ῥομὶ ἀεθοῖ: 
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Τὴν δ᾽ ἵππος ἀβρὴ χαιτήεσο᾽ ἐγείνατο, 
ἢ δούλιέ ἔργα καὶ δύην σπιεριτρέπει" 
κοῦτ᾽ ἄν μύλης ψαύσειεν, οὔτε κόσχενον 

ἄρειεν, οὔτε κόξιρον ἐξ οἴχου βάλοι, 
οὔτε πρὸς ἰπψὸν, ἀσβόλην ἀλευμένη, 
ἵζοιτ', ἀγάγλη δ᾽ ἄνδρα ποιεῖται φίλον. 

ἣ λοῦται δὲ πώσης ἡμέρης ἄπο ῥύπον ὁ 

᾿. ᾿ 

5η. ἐβροίαπέρον. δὶς. οἱΐπη εηοηδανογδιη Ἰδοϊϊοποπι 
τ ἴπ ΟΙΥΟΥΙ ἘἸοτΙΪ. οίο τερογόγαπι, ἀβροχαιτόεις. ἴα 
ὁβηογὶ δά, Ἰορί ον ἀκρηχαιτείης, οἰ ἴῃ τηᾶτρ. ἀβρηχαι- 

τήεις. Νοβεὶο 4πὰ. πιοὰ περ] ρουία ψδίιβ Πα Ἰεοιϊοι 8 
τηοπβίγιση ῃΐς στοιυδοδὶί, συ 58πῸὸ ποϊέθαδιη. ϑίποσγα 
Ἰεοιο παδ ἰἰχαΐϊάο εἰ αἰδιϊποῖς ἐχῃῖθεὲ οοά, Ἦξρ. τε- 

τὴν δ᾽ ἵππος βρη χαιτηεσο᾽ ἐγείνατο. 

ἘΞ ἀυοβυ8 αἀϊδοιἑνῖ5. Βόπο σοιωροπὶ ροββοὶ ἐδροχαιτηεσοῖ. 
ϑεὰ χαιτόεις, αἀσοὰ ὁ νεῖ. 1 εχ. ἀδοι Ἡεητα ἐορ μδτιτιβ, 
Οταοδαπι Ῥοὰ δ5ι, ποὸ ῥτγοίπ δ ταΐγατη,, 81 ἡ α}}Ὸ ἢττηᾶ-- 
ἴὰτ ὀχοιρῖο, 7 ἴπ χαιτήεσο᾽ οοτγτίρίτυν ἀπο ᾿νόδαίει, 
Ῥοξίατγιιπ τηοτδ, δαΐῃ5 ἸΏ ϑοπαγὶ 5 δἐϊατη Ὑ αρίοογαπι οὗ-- 
οαΐγαωὶ ὀχειαρία, υἱὲ ἀρὰ Ἑυγὶρίδετα ἰΐ Ηενγαοιΐ», 

ος ὅπωρ δηώσας καὶ κατακτείνας ἐμοὺς. 
ἐχϑρούς.. ᾿ ᾿ 

δίς ζωῆς ἰδιῖθιβ εδί ἴω ἥμπο βδοπαῦί! δρᾷ Ἐπτίρ. ἴθ Ηδ-- 
μὰ ΛΩΝ" ζώειν ἀρυὰ ἢ Αἰ Ἄρην ΕΥ ὁ ξιτί Βιιοσο, 
γ6] ἀ]ιεγάτα ΓΝ 17. Βκυνοκ. ἴὰ Βευποκίο βρη 
χαιτηεσο᾽ ἀεᾶϊηνις. ᾿γὼ βογίρίαγα οἷ » Αγβοηϊογαίθῃ.-- 
5ἷ85 ἀἁβροχαιτύεσοι, ϑοθπείδογιυβ ἰπ Ἀδϊίαπο εὐϊάϊι ἀβρο-- 
χαιτήεοσ᾽, συαοᾷ νἱάείυν 1 5. γον 

58, περιτρέπει, Ἐ, νἱ βοηϊεπεῖαε Ογοιι5 νοσγεὶϊς ὁρίίτηε - 
ϑρεγηῖ ἰαβογὶδ θη δογν 5 βόπμα. Ὦπααε δαῖτ κα πὶς 
ἀνεγοαπεϊ οἰκο ποαϊίοιο δἀ δὶ Ῥοδία, φιδθ πῸΠῚ δοχη- 
βίο βίη Ιοἶβ τρέπω ἴῃ 6886 Ῥοΐεδί, εἶδ ἴῃ ἔου πιὰ π|6-- 
ἴα. Ἰοὺ δὲ ἀοργανδίιϑ. Οὐπἰεσογατη » ἀποσιυ-- 

γεῖ, φαοὰ ἀ νεἰεγῖβ βογίριατὰθ ἀπεῖα ἰοσβα δϑέ, αἰϊοψαίῃ 
εἰ τηδίγο δὲ βεηϊοηϊίας δἀτηοδοτ εδὶ ἀἀροπίίαμι. Βκῦυποκ. 

θο. ἄρειεν, ΑΦοΙΐοα ἔοττηα ῥγὸ ἄραι, αἱ τύψειέ ἈΓῸ τύ- 
αι. ΠΙαὰ πέρεϊο δῇ αἰϊδὶ οσσαυγγαὶ, ᾿βεεὶ Ῥλδδυν 
Ῥοξία ἄρον ἄν. Βκυνοκ, Νοὺ δογί ρϑίβδεῖ, ἌΣ 
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δὶς, ἄλλοτε τρὶς, καὶ μύροις ἀλείφεναι" 
δ ἀεὶ δὲ χαίτην ἐκτεγισμένην φορεῖ, Ὁ 

δαϑεῖαν, ἀνθέμοισιν ἐσκιασμένῃην,. 
καλὸν μὲν ὦν ϑέημω τοιαύτη γυνὴ 
ἄλλοισι" τῷ δ᾽ ἔχοντι γίγνεται κακὸν, 
ἦν μή τις ἢ τύραννος, ἢ σκησπτοῦχος ἦ;, 

Ὁ ὅστις τοιούτοις ϑυμὸν ἀγλαΐξεται. 

71)ὴν δ᾽ ἐκ πιϑήκου" τοῦτο δὴ διωκριδὸν 
Ζεὺς ἀνδρώσιν μέγιστον ὠπασεν κακόν. 
αἴσχιστα μὲν πρόσωστα " τοιαύτη γυνὴ 
εἶσιν δὲ ἄστεος πᾶσιν ἀνθρώποις γέλως: 

ἐπ᾿ αὐχένα βραχεῖα κινεῖται μόγις, 
ἄσπυγος, αὐτόκωλος. ὦ τάλας ἀνὴρ 
ὅς τις κακὸν φοιοῦτον ἀγκαλίξεται. 

δήνεα δὲ πάντα καὶ τρόπους ἐπίσταται», 
ὥσπερ πίϑηκος, οὐδὲ οἱ γέλως μέλει. 
οὐδ᾽ ἄν τιν᾽ εὖ ἔρξειεν, ἀλλὰ τοῦϑ᾽ δοᾷ, 
καὶ τοῦτο πᾶσαν. ἡμέρην βουλεύεται, 
ὅκως τι. χῴς μέγιστον, ἔρξειεν κακόν. 

Τὴν δ᾽ ἐκ μελίσσης. τήν τις εὐτυχεῖ λαβών. 
κείνῃ γὰρ οἴη μῶμος οὐ προσιζάνει" 

 ϑάλλει δ᾽ ὑπ᾽ αὐτῆς καπαέξεται βίος" 
φίλη δὲ σὺν φιλεῦντι γηράσκει πόσϑι, 
φεκοῦσω καλὸν κ' οὐνομάκλυτον γένος" 

καριπρεσὴς μὲν ἐν γυναιξὶ γίγνετας 

ὙΜι 

Ὕν. 

67. καλὸν μὲν ὧν. ϑέημα. Ψυἶἷδο μὲν οὖν ϑέαμα. ϑουῖθι 
ἀοραϊδ, αὐ βαρτα ν. 4δ., Ἰοηΐος ὧν. Πίάοπι εχ θὰ ἀϊα-ς 
Ἰεοιὶ ϑέημοα, ααρᾷ ρμοβίγοιχσσα ἢγιηαὶ Αοἰϊαπιβ Π, Α, 
ΧΥΠ. “4. ἀθὶ αασϊπον δοίην Ὑεγϑ18 ἐχ ποο οανπιΐῃ οἷ-- 
ἰαιϊ. Βκπυνοκ. 

ηγά. ἄστεος. ἴ)ὲ ϑγπίχοϑὶ ἴῃ πῃ, νυ. νἱὰ. Ῥόγϑοι. δὰ Επ-- 
τφὶριά. Οτγεϑῖ. ὅ95, εἱ ϑείά!ονν ἀθ νεγβ. ἀοοῆτη. Ὁ. 9502. .54. 

Ν ᾿ 
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᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 
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σπάσησι, ϑείη δ᾽ ἀμφιδέδρομεν χώρις " 
οὐδ᾽ ἐν γυναιξὶν ἥδεται καϑημένη, 
ὅκου λέγουσιν ἀφροδισίους λόγους. 
τοίας γυναῖκας ἀνδράσιν χαρίζεται 
Ζεὺς τὼς ἀρίστας καὶ «πολυφραδεστάτας. 

Τὰ δ᾽ ἄλλω φῦλα ταῦτα μηχανῇ Διὸς 
ἔστιν τε πάντα, καὶ «ταρ᾿ ἀνδράσιν μένει. 
Ζεὺς γὰρ μέγιστὸν τοῦτ᾽ ἐποίησεν κακὸν, 

100 

γυναῖχας" ἣν τε καὶ δοκῶσιν ὠφελεῖν, 
ἔχοντί τὸι ψιάλιστά γίγνεται κακόν. 
οὐ γάρ κοτ᾽ εὔφρων ἡμέρην διέρχεταε ᾿ 
ἅπασαν, ὅστις σὺν γυναικὶ ττέλεται" , 
οὐδ᾽ αἶψα λιμὸν ἐκ δόμων ὠπώσεται, 
ἐχϑρὸν συνοιχητῆρα, δυσμενέα ϑεόν. 
ἀνὴρ δ᾽ ὅταν μάλιστα ϑυμηδεῖν δοχῆ 
χατ᾿ οἶκον, ἢ ϑεοῦ μοῖραν, ἢ ἀνϑθρώσου χάῤιεγ, 

εὑροῦσα μῶμον ἐς μάχην κορύσσεται. 
ὕχου γυνὴ γάρ ἐστιν, οὐδ᾽ ἐς οἰκίην, ἥ 

97: Ηϊΐο οἱ βοάυθηβ ὑοῦ ἰπ ςοάϊος ἀοποίιηϊ, φαΐ ἃ 
σουπη δ κακὸν, απο Ῥγδεσεαϊε, Ρογτανὶς ΠΌγαῦῖΐ σα 5 
«αὰ ἤποιν βοοιπᾶϊ ἀρ ΐαο νογβυδ, 486. οδυδα ἕαΐς 1ι8-- 
γαπι Οἠη δϑοηητη. ἴῃ ἁἸίογο πόγυπι νογϑααμι ᾿οξι αν ψα]ρῸ 
ἔχοντε τῷ ἐμρηρενὶ απο τῆᾶ]ς Ογδδῦατι δῖ, Αὐδοιϊαν 
Ὥσμ 5ἷς βοϊοῖ δονὸν 510. Ῥοβίροῃί,; 566. Ῥγἂθ εαἰϊατ, τὸ ὦ 
ΒΌρτα 08, τῷ δ᾽ ἔχοντι γίγνεται χαμόν. Ἰωερεμασζη ἔχοντέ 
σοι. Βκυνυκ- ' δ 

το. σὴν γυναικὶ πέλεται. δὶς ϑιορδεὶ ᾿ἰδυὶ οὐ ο85. 
Οὐοιϊβ ὁ οοπϊσοίαγα κυ οςῖ πίλναται, ἮΝ αἰϊοατα 651. 
ἰοὐίαν εδὲ νοίαβιϊβδὶ πιΐβ Ῥοδιὶς ποῖ βοίαπι ἐπ σοπηροβί-- 
ἀϊδ, δεά εἰΐδτν ἰὼ δἰ μηροὶ νοοϊθη5. νοοσαϊοη Ῥέενοπι 
Ῥυϑάιοὶ δηΐς ᾿ἰχιίάαν, πᾶς σουίηαῖτν. Ῥγοπαηδηο, 
ὩδῸ ἰαπιοι ἀρ! δχ βογὶ δὶ ἐρεῖ. Τὴ Πα ορειίρας 12. 
ἀρόμεναι δεοιη δ ἴδμμα, πρὶ τηϊηΐτης πὸ ἐδῖ, ἰπῆμηο 
οδὶ ᾿πβοίϊυχι, δουίθεγε ὠρόμιμέναι. Βκυκῦκ. ; 

τοι. ἔκ δό ἀπώσεται. Οὐοάϊοὶδ Βᾶες Ἰδοιίο εδὶ: ἱπ 
ἐπ ρΥ ῦδϑῦ ϑιομαφὸ οἰκέης ἀπώσεται. Βευπῦκ. 

τοά. Αὐἀνεγίς αἀοοιιδαιἑ ναι μοῖραν ῬτῸ ψυϊβατγὶ ἱμοίρᾳ. 
Οὐυδάγαι δὰ 864α, χάριν. 

.- 
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ξεῖνον μολόντα προφρύνως δεχοίανο: 
ἥτις δὲ τοὶ μάλιστα σωφρονεῖν δοκεῖ, 
αὕτη μέγιστα τυγχάνει λωβωμιένη. 

10 κεχηνότος γὼρ ἀνδρὸς - -ἰ -ἴ - 

- τ - - ὁὲ δὲ γείτονες 
χαίρουσ' ὁρῶντες καὶ τὸν, εἷς ἐμιαρτάνεις 
τὴν ἣν δ᾽ ἕκαστος αἰνέσει μεμνημένος 
γυναῖκα » τὴν δὲ τοὐτέρου μωμήσεται" 
ἴσην δ᾽ ἔχοντες μοῖραν οὐ γιγνώσκομεν. 

81: Ζεὺς γὰρ μέγιστον τοῦτ᾽ ἐποίησεν κακὸν, 
χαὶ δεσμὸν ἀμφέϑηκεν ἀῤδηκτον «πέδη. 
ἐξ οὗ τς τοὺς μὲν “ἴδης ἐδέξατο ; 

γυναικὸς εἵνεκ᾽ ἀμφιδηριω μένους. 

ΤΠ. 
Τυναικὸς οὐδὲν χρῆμ᾽ ἀνὴρ ληΐξεταν 
ἐσϑλῆς ἄμεινον, οὐδὲ ῥίγιον κακῆς» 

, ; ᾿ Ανὰ 

«2 παῖ, τέλος μὲν Ζεὺς ἔχει βαρύκτυπος 
«πάντων, ὅσ᾽ ἐστὶ, καὶ φίϑησ᾽ ὅπῃ ϑέλει. 

σοῦς δ᾽ οὐκ ἔπ' ἀνθρώποισιν" ἀλλ᾽ ἐφήμιεδον 
ἀεὶ ϑροτὸὶ δὴ ζῶμεν, οὐδὲν εἰδότες, 

110. Ἐκ Ὠἰαία, βοηἰοηϊίαθ πηϑϊ οϑίστωη οδὲ, ἤπομι 115 
Δ ΟΥΒΙ8. Οὕτη δοηπθη 8 ἰἰτίο,, χιἰϑδὶ ἔογιε Ῥ!μιτα, ἄδθ886. 

Βκύυκοκ. 

2. ὅς τοὐτέρου. δὶς σοπίαῃοιπι ὁχοσαϊ ἀο θα. [πὶ οοδ. 
βοχίρίατη τοῦ ᾿τέρου. Ὑί4ο, δὶ ἰδηΐϊ! δὶ, ῬΟΓΕ ᾿μοχίοοι 
Ἰοπισιτῃ ἴῃ τοὔτερον. Βκύνοκ. 

αιό. (οηξ, ΑΘβοῦγ]. Ῥγοτ: 6, 

Π|. Ηἰ ψοΥβιι5 αὶ ἃ ΟἸ]οιηξηΐίο ΑἸοχ. οἵ Ἐπαβοθίο 1δὰ-- 
᾿ἀδηΐασ, εἐχρχγεβϑὶ βυῃξ εχ Ηεβίοαεῖβ ἴῃ Ορεγιθα8 ων. 

Βκύνοκ., 
ἘΝ. τ... Οατα Ἐυγίρίεῖ5 Οτεϑί. τὅθο. 54. Ῥογϑ. ΘΟἸ -- 

Ῥαγανὶε ϑϑι ἀ]ογὰ8 46 νεγβ. ἀοοθῃν, τι ὅ 20. 



5 

10 

ὅπως ἕκαστον ἐκτελευτήσει ϑεός. 

δ “" ΣΙΜΩΝΙΔΟΎ. 

ἐλπὶς δὲ π΄ώντας κἀπισειϑείη τρέφεε. 

ἄπρηκτον ὁρμαίνοντας. οἱ μὲν ἡμέρην ἣ 
μένουσιν ἐλθεῖν, οἱ δ᾽ ἐτέων «τεριτροπάς. 
ψέωτα δ᾽ οὐδεὶς ὅστις οὐ δοκεῖ βροτῶν 
στλούτω τὸ χἀγαϑοῖσιν ἵξεσϑαι φίλον. 
φϑάνει δὲ τὸν μὲν γῆρας ἀζηλον λαβὸν,. 

. φερὶν τέρμ ἵκηται" τοὺς δὲ δύστηνοι νόσοι 

209 

φϑείρουσι ϑνητῶν" τοὺς δ᾽ “ρει δεδμημένους 
σεέμσιει, μϑλαίνης «ΑἸΐδης ὑπὸ χϑονός" 
οἱ δ᾽ ἐν ϑαλάσσῃ, λαίλασει κλονεύμενοι 
καὶ κύμασιν πολλοῖσε πτορφυρῆς ἁλὸς, 
ϑνήσκουσιν, εὖτ ὧν μὴ δυνήσωνται ζώειν " 
οἱ δ' ἀγχόνην ἥψαντο δυστήνῳ μόρῳ, 
καὐτάγρετοι λείπουσιν ἡλίου φώος. ' 
οὕτω κακῶν ἄτι οὐδὲν" ἀλλὰ μυρίαε Γ 
βροτοῖσι κῆρες, κἀνετείᾳ ραστοιὶ δύαι, “" 
καὶ σνήματ᾽ ἐστίν" εἰ δ᾽ ἐμοὶ σειϑοίατο, 
οὐχ ἄν. κακῶν ἐρῷμεν, οὐδ᾽ ἐν ἄλγεσε 
κακοῖς ἔχοντες ϑυμὸν αἰχιζοίμεϑα. 
δ ὩΣ ὁ “(ἢ 

δὅ.. ἐκτελευτησει, δὶς οοἄοχ Βϑῆς, δοϊοξοαυπι εδὲ χυοᾷ 
ἀμ ρυ ο55118 ἀρομόξος ἜΧδ θεοὶ ἐκτελευτήσῃ. Βκυκοκι ᾿ 

ἐπεπειϑείη, Πιἀμοῖα, νοχ εδὶ, χυὰ Ἰεχίοα δυβεγὶ Ρο8- 
δυμπὲ, Βκυνοκ. ον δ 

9. οὐ δοκεῖ, δὶς οοἄ, Τὴ ἱπηρτοβϑὶβ οὐ δοκέει. ἤληηῦα, 
17. ζώειν, δὶς οοά, εἱ Θερπεγὶ οὐϊεῖο, [ἢ Οτοιιὶ Ιογἧϊ. 

ζάειν. Νοὴ ογαὶ οἷν τποίσο ἐϊπηοτεῖ, ὦ δηΐθ νοοδίδων νοὶ 
αἰριαβοησαπι Ττγαρίοὶ πόσας φονυιρίαμς ἐπ βοηαγὶ 8, αξ 
Ἑατίρί 65. ἴῃ. Ἡδοιβα ἴορά. δε. ν. δὰ οοὰίοῖς οἰϊαίι 
δάειυ. τοροϑυΐμιιβ ἥψαντο, Ῥεγρεγᾶη ἰΐθ ἱπιργεβϑίς 
αψαντο. ΚυνΝΟΚ, . ᾿ 

35. ἐρῴμεν ορίδιννιβ οβὲ, Ῥογρογδηι ἰπ ἐπ ρνοβ815 ἐρῶ- 
γ, δἷπε ε δα σμς τοὶς οἱ αἰκιζόμεϑα γε} αἰκεζώμεϑᾳ. 
ἐπο ἴῃ ᾿οοἄ, 5ογίρίαπη αἰκεζοέμεϑα, ἔχοντες πειίγα δῖ 

δὶς δἀδι θίϊατη ῥτὸ ὄντες. Βκυκοκ, κακοῖς ἴῃ κακῶς χτηὰ- 
ἰαπιάντα υἹἀοἰαν δείάϊοτο ἄς, γεν, ἀοοῖπι, Ρ. 526. 

ἐν μ΄ 

“ἀπ... }}Ὲ 
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! ἢ ὟΝ, »; 

Πάμσταν δ᾽ ἄμωμος οὔτις, οὐδ᾽ ἀκήριος. 

; Υ͂Ἱ. 
Τοῦ μὲν ϑανόντος οὐκ ὧν ἐνθυμοίμεϑα, 
εἴ τε φρονοῖμεν, πλεῖον ἡμέρας μιᾶς. 

ὁ τὰ : ἢ 
Ο δ᾽ αὖ ϑάνατος ἔκιχε καὶ τὸν φυγόμαχον. 

ΗΝ ὝΠΙ 
ἄνϑρωσος ἐὼν, μήποτε φήσης ὁ. 

᾿ ὃ ττι γενήσεται, 
μηδ᾽ ἄνδρα ἰδὼν, ὅσον ἐσσεῖται 

χρόνον. ὠκεῖα γὼρ οὐδὲ τανυπτερύγου μυΐως 
᾿ ἘΎΥΡΤΘΣ 

οὕτως οὐ μετάστασις. ἡγὰ 

ΙΧ. Θ ΡΥ τα δος πον 
᾿ Βιοτῆς μὲν γὰρ 

χρόνος ἐστὶ βραχύς" κρυφϑεὶς δ᾽ ὑπὸ γῆς 
κεῖται ϑνητὸς τὸν ἅπαντα “χρόνον. 

Ζεὺς πάντων αὐτὸς φάρμακα μοῦνος ἔχει. ᾿ 

ο ἍΗη]. ἔκιχε. δὶς ἴῃ δογιρίο Π|θγὸ: ἴῃ ἱπηρυδβδὶ5. νυ τὸ 
ἔφικε. ἘΝ τὶν Ἰεοϊϊοποῖι ργϑεί!. [Ι͂ἢ κέχάνω γΥϊηιατα 

ο φγοβθιιοαπὶ Αἰ ρμοδίας, οογγὶρίαπὲ Α]ϊϊ, ἰάααθ ργὸ ἀἴ4-- 
Ἰεοίογααι ἀἰνενβιϊαίθ, ἀρὰ ορϑεγνανὶ δα Ἐπυὶρίἰ5. Ηἰρ-- 
ΡΟ]. 1488. Ιἄδπὶ Τγάρίοιι5 ἴὰ ΑἸοοϑίάς 488, 

«ἀδμητον ἐν δόμοισιν ἄρα πιχάνω; 
Βκυνοκ. 

Νὴ ὙΠ]. Ηδῖ5 ἔτασυηθηϊὶ νοῦϑιι5 αὐπηοάτππι ουδηὶ Ἰυχαϊϊΐ, 
᾿ς 4005 οοὐϊοὶδ ορο εἱ ἀποία τηοίγὸ 50 τοϑἐϊατηι8. ΤΥῸΒ 

γΩΙ ἀπαρδοϑίϊοὶ βυὶ. Ῥαγιίοα!α γὰρ, 4ιάτῃ ἴῃ Ῥυτηο 
Ἰηϑογίϑπι ἜΧΕΙ θεὲ τοι! ΕἸον]., ποῖ ἀϑποβοὶν βογ ρίιβ 
ΔἸθοΣ, ἃ 40 ἐσσεῖταέ ϑαμπιδι. Βκυκοκ. 

᾿ 



ΒΙΜΟΝΙΡΙΒ5 

ΟὔΔΕ ΑΡΌΡ ϑθΤΟΒΆΑΕΜ ϑῦντ 

Ἡ. ΘΚΌΤΙΟ ΙΝΤΕΚΡΒΕΕΤΕ. 

Ἱ. Τιι. χούπτ. ᾿ 

Μωιάϊοο Ομῖας ἀΐχοται οὐὸ δόποχ: 

Ἐπὶ δ᾽ πλ}}}5 Ραμ, [Ὁ]115. πσπαπα Ῥυοραβο. 

ϑεᾷ Ῥαποὶ ἰδία δια Δαν θιι5 Ἰναιιδία, ΠΤΡΤΠῚ 

ΠΤ Ἰμδουίρδορο. Ἐονεὶ βρὲ ογοᾶαΐα 
οὐποῖοβ, 

“ας βέ88 ἰαγοπῦτι σον Πθιι5. ἰπδίπααι, 

ἵΝΝαπὶ ἀππὶ πυτ!εἶνο! ἢ ἤογει ναρὰ ἐθπυροῦὶβ δοῖδδ, 
ταὰϊτα Ἀοπχΐμο5. γοναὶ ἰννῖῖα. φο δ ἴα. 

Ουΐπ ποάὰθ ἴὰπο οι πιοράοε, θα οἰσὰ 
δοῃοοῖδο 

Ῥεοῖΐονα, πθὸ μμύϑδῳ ΤΏ ΘΠ Τὰ ἰἰπηοηὶ νεβοῖδ. 
ΑΒΕ] δὲ τη ΐβου 8 βαρ ομια, πο νἱάοῖ δονὶ 

ἴα ανθηξαι}5 {ἀᾶτ, γον 511 δρδιίιπ. 

Ταὰ τηοηϊτ8. τη] ονα,, ἀαἴαν ἄαπὶ γίνοσα, Υἶγα: 

υἶνὸ γα εν, ἐν οἱ Οοπίο οΟμαϊτον Οὐϑο αοχς. 

π᾿ Τίν. ἀχχπι. 
Νόοῖ ἔδοὶξ ἀπάται ἔδπιϊμαο πιθαΐομι Πδαβ, 

Ἐδι 4υᾶς Ῥαϑειιὶ». Ηἰδρίἀαθ τηόγοι τοῖον 



͵ 

ΒΙΜΟΝΤΙΘΙΒ. πνλὴν 

5118 ῬΙΟΡΑβΟ; ἰοὶα τὸ5 οαϊιι5. ομη] 
ῬΡοβίναια πρὶ δουίοῦ ἴῃ ὁοοῆο ἃ δία : 

δὲ ἴρ88 παπάιδπι ἰοΐα.. οαπππι Θι8 140, 
Ῥίησιιοβοῖν αἰτὸ σομπβιθηβ ἴῃ διουοογα, 

Ἐπι, εχ πιά] ρηα ναΐρο 'ααπα Πηχίε Ῥουϑ; 
βᾶσασο τήθηΐς ῬΥδθἸΐαῃ, οὐΐτι5. Ὡ1}1] 
Βομπὶ ἐπα γα ῬΡδδίθυῦ δοϊογιίαχῃ:. 

«αἴ ἴρϑα 8656, τοῦ ὶδ ΔΙ Του πὶ, ΒΟΠΔΠ 

τι] ὰθ Ῥρδοθοῖ, δίαπάδ οἱ νυ 175. 

ΔΑ 4πὰ6 Ῥαγθηΐοση θά πα οχρυοϑϑὶῦ οδμ Ων, 
δι ἶνο φαδονῖς ομλΐα εὖ ὩΟ556. ΟΠΊΠΪΔ, 

γάρϑη5. ΟΒΟΥΡΔη5, ᾿αὩγῖπ6 ἜΘ πι 851110, ι 

10 Π ]6 15. Ἰατγαΐματν δᾶῈρῸ νἶβο ΠΘΠΪΏ6 : ἈΠῸ 

ἩΠὰτὰ πθο αἰ 115 οοιπρυϊμιοὶ Θομΐπηχ ΠΝ 185). 6 ́ 
πδο δὶ 16 τηϑΐαβ τιιάονα οἀοηϊανουῖ, 

πος 5] Βοηΐβηοβ τη 0}}15. αἴαϊιι8 ρᾶγοῦ: 
πηι 886}0Ρ6. συδτανὶβ μοϑρἑϊο5 ἰαχία δοάθηῃ8, 
Ἱποίβοαοαθϑ δίαϊτα οἱαπιονεδ τιογεῖ. 

Ἐπὶ, {ππὶ Ποουτῆὶ ἤπχὶ 6 ἢπιο τηδηι8,. 

Ἃἴἰυσαπι τηαυϊο ἰαράϊατα : 488 παδβοῖαᾶ {ἢ 

Ῥουΐ τηλ] {6 ἀοδίάοτα νἱζασαι τυ ϊυ: 

ΟΡτι5. πὸ αἰΐμτῃ ἀοοῖα, ῬΥΔΟΊΟΙ τπαπάορο. 

ἮΝ, φαῦπη σοίαδοῖς πονυϊάο δοοίπτῃ ἴονο, 
δα ]τοπὰ ΟΡΘΡΑὨΙ ρτοχίπηδι 58} τη, ἔοοο. 

αν οὐθαΐατωῃ ἴατω τηϊΐ οομϑιάογα, 

Μοΐάο πᾶθο τοηϊἄοὶ Ἰαοῖα Ῥον ἰοϊατη ἀϊοια;᾿ 
τὠἰὶ ἰαάοι ΠΠ]ᾶτν {αΐδα αἴθ Ἰσποίαδ. νἱάοί, 
Ἰαγοίσαο πα] ἀπὶ τορουγὶ ἐπι ματα 

δαν ῬΌΪΟΠἸΟΤ πα, ἀὰϊ οὐ] οτ πῆ ἸΩΟΣθι15: 



410. ΒΙΜΟΝΙΡΙ5. 
απρᾶο 11 τΌγδαβ Υἱδιὶ οἱ αἰϊαιαι συανΐβ, 
τϊ ἔδυτα Ποπιο Ροϑεῖε, Βογγοπάπτη ἔαγῖς, 
γοαι οαμΐ5 δαροϊποία, οαιαϊονιιπι. στορα, 
Ἰηΐδηδα οαποιῖα, ἀτὰχ οἱ ἱπυρ Δ α Ὀ}}15,. 
ἀμΐοὶ δὲ ᾿ιοϑὲῖδ πϑβοίθηβ αϊδουϊπαῖηὰ. 
ὅτ᾽ 5δαρρὲ . νθῃιὶ φασπι ἐρηθηὶ δἰ οι τίαπα,. 
δοδιῖνα γἱάθι ἀπά Ῥαοαδιὶ τηατῖβ αὐδεῦ 
Β]απάἴτα, παυιεῖδ ς ΒΆΘΡ6. ἀνα, αι μλ) ἱρραπηῖ, ὉΠ 
μογέθδεϊε αἰ τἰ8. Ἰηϊοπαία πο Πὶι5 : 

δῖ. 1ΠΠ|ὰ οἱ ἐνὰβ 10 }} τ. οἱ μοπὶϊ ἴσαοοδ, ι αὔρα 

ῬΤΩ τἶτα τη θ}}65 ἀοϑίι5 ΠὰΡεῖ, 
εἰ Ψ 

ΓΕΑ αἱ 4παμν οἰροϊ! οἱ Ρίθον, οἰμεΐθ,.» 
πδοοβϑιϊαιὶβ ἰοσα ἐμ ποι ΙΗ. 

τηϊηϊδψας δά δοῖα, Ταρά γἷρο ἐπιβδυμα,, ἔροϊζ:, 

[ατετα ἰπιοεὶπὶ 4ὰὰ ποοῖρ. {πὰ ροιεδι ἴον. 
5056 δασίηδϊ, δὲ νοὶ δά ἔοοιλ γογαῖ: 

ποὸ (4 ο] σαῖς δο] σοι 8. Δα] τ γό8, ὦ δὰ 
ουἶν!5 τοραμεὶ φομλἶτον" ταουο πὶ ΒΟΥ, 

Αι ζο]ς παΐαπι, ἰὐἾδῖ6 οἱ ἰπίοϊχ σοηπδ: 
ἴπ πὰς Βοῃϊσηιπι οἱ {ΠΘος θυόσασα πὶ}, 

ὩΠ χορονῖνο οδὲ ἄαϊοο, ἢ] αὐταῖς 0 
Ἰπιδοία ἰφοῖϊ βαιά 18. ϑρευπὶς υἱγαπη 
[αδιϊάϊοδας Ῥίοπα δοπτιιτηδοῖίδο: 
τὰ] ταμχατιο, δο μον ἤμυναν, νυἱοίηὶς. Ὠοοεῖ : 
ῬΟΙ]οῖα ἃ ἂυῖὶβ. θ᾿ ἰσασίτατα. γομϊι. 

Ατ ζαδπὶ δαροΡς φατε 815. δι, κὰν 
δρουπῖς ἸὩ ΒΟΥ ἰ8. ὉΠ ΒΟΡΥ 15 ΓΝ 
ποῖ || οὐ ρτιιπι, ποις πιοίαμν ἰαπρὶς πδῆῖι τς 
ἸΟΠ;. δὶ “υϊἃ ἀδχιδα, δον ϊάαπι, ὀνορραὶ ἄοιηο: 

ἴηϑοη5 δοάίουε ογοῦϊι Ν {αχιίπι ἢ οἴα8, 

ΨΗΙι 

: Ἀ 



ΒΙΜΟΝΙΌ[5. 441: 

Ῥούοϑα ἔππλ πὶ: Βροπίε 1} Ῥτδοβίαϊ υἷτο: 

864] Ρ15 ἰαγαΐαν 46 α16, γεῖ ἴὲσ 4αοααο, 

εἰ ἀεἰΠριιτάτη φουΡ5. ἀπριθ μι 8. Πα οῖ: 

ἀἰδουπιαΐα5 Ῥοοῖϊηθ ἜΧΠΠ ΘΟ 5 

ϑασάοι τουίποιβ ἱπηρεάϊνο Πονῖθας 

ΧΙ ΓΔ ΘΟΥ μη. Υἱ81 018 τροοιαραίαπης 

ἄυΐοε αἴθ διηοθησπι; οομΐαϑὶ ἀΔηγμΌτα ϑταγο, 
τὶ ἔογίθ τὸχ δ. δὰϊ ΒΌΡΕΥΡ5 'ϑαίγαρα 
ππηρομάϊοθο ἰδοίᾳ8. ΟΡ] θοϊατηῖης, 

Ῥ ον πη. δαίθπι 51 Ππ||86 ῬΓΟΡΑΡΊπθπα 

Ῥ6ὰ5 ρλΡ 8. Ῥδϑδίπηδιι τῖδῖ: Ἰυθτη: 

πᾶτα ἀασπὶ ῬῸι" ατ 15. ῬΌΒΙοαπι Ἰποραϊε Υἱατα, 

τατρὶ οὐῈ. ἀδθοῖ οὐρα σα! Ρτίαπη, 

οουνίοθ Ῥᾶγνᾶ, Υἱχ αἱ ᾿ηῇεοῖ! (ιοδΐ, 

ἱποίαπ!5. οἵ οὐ ἰοΐα : ὙΠ’ ΟΟΡίΘ. Ἠλ]1567, 

ἴὰ οἰἶπ5 δῖα Ῥέδιίς δια χιι8. γϑῃϊ: 

ρΟΠ511Π14 πον οτηηΐα αιψαθ ΟΙΏΠ65 ἄ0105,. 
πὶ δοινυϊαϊον δἰπαῖαδ: σἶδα Ρδιϊηοῖ, 

πδο ἀειπογείαιν ἀποιηρίαπι: ΠΟ ἀππὶ νον : 
τοϊοϑάιιο “δθοῦμῃ 5014 οοηδιιαί 68, 
400 ἡπδο ἰδαῖα τηαχίτηατη. ἱποοσρίοί τηδἰ απ. 

γ 

""“. 

Αγρὶ Ῥοδίας Ῥτοβαίαπι 41 ἀυχεονῖ, 

ἴῃ 4ἀα ἱπνθηῖ8. Ἀ1] Ῥοϊεδὶ ΠΡ ΠΡ ΉΤΕΎΣ 

Πονθβοῖς οἷαϑ γἱϊα ταδί ππομΐο : 

ΘΙΏ8 8 ἀππδηὶ σΟμϑθπθδοῖΐ ΘΟὨΙΡῚ : 

δῖνρ5 πάρ ῥῬγοάϊε ρυϊοῖνα, νυπιονῖα Βομῖς νι 

τααίτατι 11 γἱποὶς αϊοφυϊά δὲ δθχιιδ δαῖς 
αἰνίπα ἰοΐο βσταϊΐα 'π γα!]α ταϊοαΐ : 

πι60 ἔδμι πᾶ χατι σαντα] 5. οοόῖα5 δαὶϊ 
᾿ ΠΡΙαΙπο515 ρεαρίρηϊοδβ. γοοῖθυιϑ8. 

πε 
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Ἴαϊ]ο5 Βεπίσηαβ Παρ ίϊεν ἀομπαὶ υἱνὶς 
Ῥυπάρηϊο πυρίαβ οογᾶθ, οἀδίο σουρότα, 

Θεὰ οἱ Ῥυίοσες ἤοπιίπας παῖα Ιονῖβ 
Οἴταα. οχβιϊΐοσο, οἵ πθης ἈΠ παετοβδοῦπὶ υἱνῖσ. 
Ἠδῶς {6 Πχὶς πα χίτηδτ τηουία θα 5 

οὐάσοσι, [σοὶ Ῥαϊοπῖον δὰ τηυἶία υἰζ|Πος, 
αὰϊ υἱνῖξ θὰ, βοπτίοϊ «αϊὰ οἷς πη}]}, τ 

Ναιὰ ἰδοίιι8 ἀπάτη τὐαηδῖσοι αὐ ζιίατη ἀϊσπι, 

οὐπὶ ἰουηΐπα 4 ἄορῖς αοίαίοπι ϑαᾶπις: γω 
υἷἱχ ἔβαν ρίπο πὶ ἃ 5110 ΒΡ 6 οἱ ἰατο, 

ον πατθη., ἰγἰδῖθ. σους ΡΟ ὨΪ πὶ. 

Ουΐῃ αῦμα ΤᾺΔΡΊτ5 σαι ϊο {πιὰπὶ πιαχίπιο 
αἰνιπίτα5. τξηϊαϊαν αὰΐ ᾿να πη τι, 
11 αὰὦ φιογοίαβ 1 ᾿α τ  πγ(πις δοοίηρίταν., 

Οὐδοῦπααθ γογῸ ἰδηχίπα ἴῃ ἄοπιο οδῖ, ἴδὲ 
Βοβρθ8. βοπῖσινα πιῖ]ι5 ὀχοῖρὶ ροϊοβὶ, 
Τεϊπᾶς 4υλο νἱἄοιαν ἀρρυίπιθ Βοπὰ, 
μιᾶδθο γοσο ἰδηΐοπι χπᾶχίπιο ᾿Π ας γῖν 

δοοαγίϊαῖοσι. Οαπάοι ἰπἰονταηΐο, 

τραλ] ἰσυϊταιῖδ Τλ0 5. αϊ δῖ, υἱοίηϊα. 

Ουυας ἰδία ἤδηϊ, οἶα Ἰαυδαϊαν. 58 καὶ 

οαϊραΐαν. χοῦν αἰτουὶ {δ σοῖσι: 
τὸς πῸ8 οδάοπι δουὶθ δϑηϊϊηνιβ ῬΓουΐ, 
Μαϊὶ τορουίου φαΐρρα ἱαπιὶ Ταρρίϊον 

δαἀίαθυϊοανις νἱποῦιπι ἱμϑο 116. 

Ἡϊΐης οαοᾶάθ χαϊος Οτοιις αἴτοσπα δοοῖρὶς 
«Πλβοϊπαῖοβ Το πλἰγανριτι. ἀπιόν ῖθιι8. 

ΓΝ. Τίς. χουτα. 

Ὁ παῖς, πιοίαϑ Πιρρίϊοι: σόγιπὶ οπιΐαπι ᾿ "ἱξ 

Πάθοῖ Ῥϑμθ5 56. Ζυοαπιο γυὶὶ ἔρὶι Ιοοο. 

Μομς πα πορὶδ. Ὑἱοιιατα5 ἰὰ ἀΐϊοια,. ' 
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ὉΠ Ὸ οἰϊνοαιιο οὐ δἰ τα ηἴ6 5. ᾿π5 οἷ 

{ποῖ οαΐψαο ἤποπι ἀεδιϊποὶ τοοῖον Πρ. 

Οπιπο8 ᾿πδηϊ 5065 ἴονει Πάποϊα 

τὴ! Ῥχγοσπουθηΐθβ. ΑἸΊον Ἔχϑρεοίαι ἀΐοτα 

νορΐτο, ἰοηρα5 [16 ΔΏΠΟΡΤ Υἱοθ5 

τιθο᾽ 680. ἔαϊατια «ιῖ 5181 Ὥοπ δροπάραϊ. 
ΤἸαπύτν ἑαγοπίομη οορία εἰ Ῥθοι 118, 

ϑοᾷ νοῖὰ ποπάτη οοπδδοιοϑβ οοστιραῖ 

ἐγ 5115 βϑαπθοῖΐαϑ. δΔουὶβ δαϊ ΤΠΟΥΌῚ [πὸ 5 

ΘΟΠΒαΤΩΪ, ἀγίτι8., δδθγιιβ ατιϊ ΜΑΡ 15 ἔαΤῸΡ 
ταῖταῖς Ῥογομαῖοβ 5 ἀοτηαπι Ρ]αϊοπίαΐη ς 

δαὶ ἄσπι ῬΡοοα Ϊαθ νου ῖοο5 Υἱ βαβοϊϊαμΐ, 

Νερίαμιβ αἰΐο δουβθοὶ ὀρ υΈ8805 5810, 

4άσπτη τουτηϊηαν Ῥάγοα Ὑίνθηα! ἀπν τπιτ, 

ϑαηῖ, 4] τηϊοαηἴοτη ἀοϑογαπὶ αἰπὺ αἴθοπι, 

δίψα ποάο β8ρ1υἱπι5. οἰαπιάπιην νίατη.. 

ΝῊ ἃ τρὰϊ 5 τηπθ. ϑ6α τηουι !απα. 

ϑαθίοοία ἔδγίατ τὰ1}}6 5015 ἱποοϊητη 15 

δ ταΐΠ6 ἀαμπηηῖθ8. 91 τοΐῃϊ! 465 ἴοτεῖ, 

ὯΟ5 8ροῃΐθ ΠΟϑΙὉ18 ΠΟΙ Δ46556 Πη118 ΤΩ 818, 

Δἀἀϊσονοσαβ οοσάα πος ἀο Ιου ῖθιι8. 

: γ. Τῆι ογ.. 
ΠΊλοθα πῸ}} νἱΐα, πθὸ οἰ]ρα ναρδῃ8. 

ὟΙ Τῆι. οχχυ. Μ 
Νο5 ἀθ βϑγοιηιδ ουγα., δὶ Ῥϑοῖιι8 βαρῖὶΐ; Ἢ 

τον ἀοθὶς πὰ πο ἀϊαείιι5. ἀ16. 

ἍΠΠῚ ἘΠ ΟΚΥΣ. ᾿Α 
Μου5 οἱ ἔπβδοθπι Ῥονγβοζαΐϊαν υἱνιΠι.. 

ὙΠ. Τίι. ου. ! 
Οιὐμἱὰ νεπίατα ἴοταϊ 8018 Βουηϊηΐ, ράροθ ΠοπιΟ ἀΐςοτδ, 
Ὧ60 ἴανο ἀπρανίο, απαπία νἱἰχῸ υἱΐα, σαΐθ οχίτιι8. 

- ᾿ 



ιν  νϑμωμμ, ΘΜ γε ὕ : 

ΕΣ ποή ἴα, γαρίαϊς ἀρία, ἑὠὰεῖ παιίσοὰ 
᾿4ύδπι Ἰάρβαῦ βυθῖϊα. τόδ᾽  Μιουοϊιιεμι 1 Ῥται 

ΦΉΣ Πχνὴ ΤΣ ἮἪΦ}ἢΦ ἥπες ͵ “ 
᾿ ἢ ᾿ «αν Ἶ ̓ χ εὗ Πὰν ΘΝ ἐτε α ὙΣ ΟὟ, ΣῈ ΦᾺΝ- με δ τ σώ 

«ἀξ ἄρον προς 

τη3Ὰ υὴνν ΠΟΥ ΧΟΣ ΝΟΣ 

; ἰν δ» ἘΜῈ 

, “μην βνΑτίψως 40, ) ἀλεδμα ὰ 

δα ϑνοι αἰ δ'όδέψδλνο δον στὸ »δἶο: Ν 

ΤΟΎΣ ἐναΐν" ἐρεουν ὅσος πἰάτοι. ἀὐμ 

δ ΣᾺΝ κιμ ἀμδνώλι πων; ΠΣ εἴ ΓΙ 

ὐν εἰ ἴθ ῳ ἀμ νς ̓ αναρναια ̓  ἀρ γερό 

ὯΝ τῆς ον κίαῖν ῳμιωχωα μόν. 15 οησαὺ πμρμδάλει 
ἀλ υρῆν τᾷ! νέο πὸ νος αὐτρεῦαμε ἀἠκραυντ με, 
ζν ᾿γωνδέδένα, ιψονειὲ ὑχϑγα. ΠΕΣ ς ἀσκῶν 

λύοδ »εἰβονβοὶ την ὙΠ ΤῈ δῷ ἕω ὌΠ 

᾿ Μ " ἐωεὰ μι ἐμ να ἰγὰ ἀρ αῦ ἰ τέτοιο. ΝΣ δὐτν 

δῇ δὲ αὐόι, τ ερη χρίοῦ φυανεδταν λείαν, Πέρα, 

τ ρονδε ἐς φ ΨῺ ὑψέι Ἀγαδι εἰ ἡ εὐ τψας μὰν ὁ 
: ΑΎΓΎΝ ΠΕ μ δ. τοῦ τρῆν ἐδιρνρνας, 

ΕΚ ΧΟ ΦΕΥ 

ΑΛῚ ἀπαμμὴ ἔβον: ἃ: Κπαδ ϑητίβᾳ, “κων 
ἱ αν κεν ἥν Ἐπ γον ΩΝ ἔ ( ππρημμα. 

τ αὐτσνν, , αὐξ τέ 

ΤῊΝ ἕω..." ἐρδανν μι Ἔ ἘΞ 

᾿ ον, ἔν": ΒΓ ΝΙΝ ΜᾺ ": 
εὐτοον οὐτρή ἡ ἀλφηδανμιρεβο Ἔ τὶ 

δρλκο, οὐ ρ ἀν δεν ἄνω. λάνηκον 



“ἀὐπολννν. ἢ...» δ ἢ γ ἴ ᾿ ᾿ 

Ὁ ΠΥΘΑΤΟΡΟῪ ΧΡΥΣΑ͂ ἘΠῚ)" 
τ ὶ ᾿ ἢ Ψ ὙὍ] ν 5, ἡ Ἰ ΑὙ}}} 

»; ϑανάτους μὲν, πρῶτα ϑερὺο, »ό μῳ. ιἧς -ϑιάκεινδα!» 
τίμα" “καὶ σέβου͵ ὅρκον » ἔπειϑ᾽ ἥρωας. ἀγαυούς. 
τούς Φε Καταχϑορές ἔους σέβ ὲ ἰϑαίμονας,ἐ ἔνψομα ῥέξων" 
τούς τε γονεῖς τίμα, τούς τ᾽ ἀγχιοτ'. ἐκγεγαῶτας" 
«ὧν δ᾽ ἄλλων, ἀρετῇ πριεῦ φίλον. ὅς. τις ἄριστος: 
σιραΐσι δ᾽ εἶκε λόγοις, ἔργοισί. τ᾽ ἐπωφελίμοισι. 
μηδ᾽ ἔχϑαιρε. φίλον σὸν ἀμαρτάδος εἵνεκα μεκρῆς, 

ὄφρα δύνῃ" δύναμις γὰρ ἀνάγκης ἐγγύϑε. ναίει-, 
ταῦτα μὲν οὕτως ἴσϑε' κραφεῖψῳ δ᾽ εἰϑίξεο τῷνδε, 
γαστρὸς μὲν πρώτιστα; καὶ ὕπγου, λαγνείης σε, 
καϊϑυμοῦ. πρήξεις δ᾽ αἰσχρόν στοτε μήτε μετ. ̓ ἀλλου) 
μήτ. ἰδίῃ" πάντων δὲ μάλιστ᾽ αἰσχύνεο σαυτόν; 
εἶτα δικαιοούνην ἄσκει. ἔργῳ {ε λόγῳ τὲ. 

μηδ᾽ ἀλογίστως σαυτὸν ἔχεὶν περὶ μηδὲν ἔϑιξε: 
ἀλλὰ γνῶϑε μὲν ὡς ϑαγέειν πέπρωται ἅπασι. 

χρήματῳ δ᾽ ἄλλοτε μὲν, κεάσϑαιν͵ φίλει, ἀλλοτ' 
ὀλέσσαι: 

ταν δείκεϊνταϊ, ΑΙ. διαϊευτὰι, αιὐδὰ Ρ δοίδεαπι. ΤΆΣ ν. 5: 
ΝΣ τηρνοδῦχπηε, 4πὰς ἈΪοΠ. ὙΨ Δύσγθηῖιβ (βοι αν. ΑϑΒῖο-- 
Ὧτι5 ἔμ 11) δὰ μἱανά!θτα, ἐπθῃ ἀγα δάποίανιι. τ᾿ 2. Ροϑβὲ ἀγαυ-: 
οὖς Ῥαποιία δι Δε]δατε, 

8.: εἰὐθέζεφ: 0. Ἰαῖνα ν; 58. εἰϑίζου: ἸΝοία συηασα 8ζ-: 
ῥίζω, ἀρηἰϊαπι οἰΐϊαπι Ἡ, διορμαᾶπο [πὰ ἴὰ ὙΠεϑαυγ. ὁ. 
ϑι1η; 6. υδὲ Παθὲ οαγταΐπα οἰϊα παν, τιάφαὲ παι ΘΌῊΣ ἀαοά 
4}, “Βαροηὶ δὲ ἐϑέξεο; Φ γὰ Ὧσ, 

τό: Αἱ. χρήματα δ᾽ ἄλλοτε μὲν χτᾶσϑαι φιλεῖ, ἄλλοτ᾽ 
ὁλέσϑαι." φαῦὰ πα! πα: αὐ μδεο φαοάιε ἃ γνῶϑι ὡς Ρθη-- 
ἀεαπί, χτᾶσϑαι Ῥαβδῖνα. σϑνμοεύνια Ῥαϑβίτα Ἰορίναν ; χα 

Κκ 



ἠδ κρουο ΣΠΡΓΟΩΣΝ,....... ὦ 

ὅσσα τε δαιμονίησι τύχαις δροτοὶ ἄλγε᾽ ἔχουσιν, 
ἣν ὧν μοῖραν ἕλῃς, ταύτην φέρε, μηδ᾽ ἀγανάχεει" 

Ὑ ἰάσϑαι δὲ σιρέσπιει, καϑόσον δύνῃ" ὧδε δὲ φράζευ" 

40 οὐ ' τοῖς ,ιἀγαϑοῖς φούτωψ, κιολὺ. “μοῖρα δίδωσι. 

τς φολλοὶ ᾿ἀνϑρώποιοι λόγοι δειλοί τε καὶ ἐσϑλοὶ 
σεροστσείσιτουο᾽, ὧν μήτ᾽ ἐχσιλήσσεο, μήτ᾽ ἀρ᾽ ἐάσης 
εἴργεσϑαι σαυτόν" ψεῦδος δ᾽ ἦν «τἐρ τι λέγηται, 
τιράως ἴσχ᾽" ὃ δέ τοὶ ἐῤέω," ἐπὶ παντὶ γελείδϑῶ. ̓" 

25 μηδεὶς μήτε λόγῳ σὲ τε αρείσεη,. ἀἑἤτε τὶ ἔργῳ, δον 
σιρῆξαι μήτ᾽ εἰπεῖν ὃ τί τοὶ μὴ θέλεερόν ἐστι" 
βουλεύου δὲ πρὸ ἐ ἔργου, ὅπως μὴ μῶρα πέληπαι.. 
δειλοῦ τοιεσιρήσσειν τε ἢ ἔγειν τ᾿ ἀνόητα πρὸς ἀνδρός" 
ἀλλὰ τάδ᾽ ἐχτελέειν,, ὦ σὲ μεὴ μεξέσεειτ᾽ ὠνϊήσει.. 

50 πιρῇδσε δὲ μηδὲν τῶν μὴ ἐπίστασαι, ἀλλὰ διδιέσκεῦ 
ὄσσω χρεῶν, καὶ τερτιγόϑατον βίον ὧδὲ διάξεις." 
Οὐδ᾽ ὑγιείης τῆς τιερὶ σῶμ᾽ ἀμέλειαν ἔχειν χρή. 

ἀλλὰ φειστοῦ τὲ μέτρον, καὶ σίτου, γυμνασίων 48 
σιοιεῖσϑαι" μέτρον δὲ λέγω τόδ᾽, ὃ μὴ σ᾽ ἀνεήσει. 

55 εἰϑίζου ϑὲ δίαιταν ἔχειν καϑάρειδν,, ἀἄϑρυτιτον" 
καὶ πεφύλαξο γὲ ταῦτα σιοιεῖν, ὁτιόσα φϑόνον ἴσχει: 

ς. 

μὴ ϑασιανῶν σταρὰ καιρὸν, ὁποῖα καλῶν ἀδαήμων". 
μηδ᾽ ὠνελεύϑερος ἴσϑε" μέτρον δ᾽ ἐτεὶ τιῶσιν' ἄριστον. 
σιρῆσσε δὲ ταῦϑ', ἃ σε μὴ βλάψει" λόγισαι δὲ περᾷ 

ἔργου. 
40 Μηδ᾽ ὕπνον μαλακοῖσιν ἐπὶ ὄμμααι προσδέ- 

εἰ δασϑαε» “ 

πὸ τῶν ἡμερίνῶν ἔργων τρὶς ΚΌΡΟΝ ἐπελϑεῖν" 
Πῆ παρέβην ς Τὶ δ᾽ ἔρεξα; Τὶ μοι δέον οὐκ ἐξελέσϑη ; 
ἀρξάμενος, δ᾽ ὠπὸ σιρώτου ἐπιέξιϑι" καὶ μετέπειτα 
δειλὰ μὲν ἐκτερήξας, ἐπισιλήσσεο" χρηστὼ δὲ, ταν 

τω ἰπὶ εἰαβδίεἰβ, ὁδομίνιϑ ἰὰ βογίριοῦίδαβ᾽ 
ἐετορογίαη. Ψ. σπδὸ ποίαν δὰ δεδο!α ἃ τὴ τον 
Ρ. 88. εἰ δά Μειηποιῦία Ἐχοεγρία ρ, "δά, ΟΥ̓ΕΙ], 



ΟΠΥΘΑΓΟΡΟΎ. .ᾧ 

Μαῦνα, μὐγῴνει ταῦτ᾽ μων ομθῇ τούτων χρὴ 
ἐξ "ἐρᾷν σὲ, 

κω δ᾽ φῆρ' ϑείης ἐροτῆς εἰς ἴχνια ϑήσει: 
γαὶ μὰ τὸν ἀμετέρᾳ ψυχᾷ παραδόντα φεύρακτὺν, 

εἢ ὰ 

᾿ φπαγῶν᾽ ἀενάου φύσεως. ἀλλ᾽ ἔρχευ: ἐσ ὄργδν,, 
ϑεοῖσιν ἐπευξάμενος τελέσαι. τούτων δὲ ἀραφήδαρ, 
γνώσῃ ἀθανάτων τὲ ϑεῶν," ϑγητῶν φ' ἀνθρώπων 
σύστασιν, ἢ τε ἕκασξζω διέρχογαι, ἢ τε ἀραφεῖτο!" 

γνώσῃ δ᾽, ἡ ἧ ϑέμις ἐστὶν φύσιν περὺ παντὸς ὁμοίη} 
ὧστε σὲ μήτε ἄφλουα ἐλσείξειν , μήδε δὲ λήϑειν, 
γνώση δ᾽ ὠνθρώπους αὐϑαίρετα πήματ᾽ ἔχονϑεξ" 

φλήμονες, οἵ τ᾽ ἀγαϑὼν φεέλας ὄντων οὐκ ἐδυρώσιν 
οὔτε κλύουσε" λύσιν δὲ καλῶν «ταῦροι συνιίσασὶ. 
φοίη μοῖρα βροτῶν βλάστει φρέναρ᾽ ὡξ δὲ κύλινδροι 
ἀλλοτ ἐπ᾽ ἀλλὼ φέρονται, ἀστείρονω σὴ μων ἔχοντες: 
λυγρὴ γὰρ συνοπαδὸς ἔρις βλάπτουσι λέληϑε 
σύμφυτος, ἣν οὐ δεῖ σιροσάγειν, εἴ εἴκοντα δὲ φεύγειν. 

Ζεῦ πάτερ, ἢ πολλῶν ἀε καπὼν λύσεϊας ἃ ἅπαντας, 
εἶ «τῷσιν δείξαϊς, οἵω Φῷ δαίμονι χρώνταϊι. 

ἀλλὰ σὺ ϑάρσει, ἐ ἐπεὶ ϑεῖον γένος ἐστὶ βροτοῖσιν, 
οἷς ἱεροὶ προφέρουσο φύσις δείάνυσιν ἕπασεα. 
ὧν εἴ σοὶ τὶ μέτεστι " Ἀραφήδεις ὧψ σε ελεύω, 

᾿ἐξαπέσας, ψυχὴν δὲ πόνων ἀπὸ τώνδε σαύώσεις. 

4λλ εἴργου βρωτών, ὧν εἴπομεν, ἔν ὧδ κα- 
ϑαρμοῖς, 

ἔν τὲ λύδιὰ ψυχῆς Ἀρίνων , καὶ φράξευ ἕκαστα, 

47. ἀϑ8. Ῥοιῆμϑ ἀουνϑθ ἐᾶνὰ βοὶ Ποιὶοβ, Τὰ ἰαὶ δια δα ἰμν 
“ οἰΐδγα αἰ] οοἴτι5 βούναμὰ οδὶ; 

55. .Αἴ, ελήμονὰαβ πον οὔτ᾽ ἐσορῶσιν. ἀαοά 8ὲ Ρτδοίοταϑ, 
τἰκ τόρυβῃθιηι 

66. ἐξακέδας. Λεϊνεῆι ὃχ βοἷο ἧος Ἰοοὺ ἮΙ], διθρβαηιι 
εἰϊανε: ποῦ ραΐο Ἰοσὶ πὰ ΟἸ 88.018; 

Κι. 



1418. ΠΥΘΑΤΟΡΟΎ. 

ἡνίοχον γνώμην στήσας καϑύπερϑεν ὠρίστην: 
γ0 ἢν δ᾽ ἀπολείψας σῶμα ἐς αἰϑέρ᾽ ἐλεύϑερον ἔλϑης, 

τς ἔσσεαι ἀϑάνατος, ϑεὸς ἄμβροτος, οὐκ ἔτεϑνητός. 

7ο. ἀπολείψας. ΓἸαβοϊοὶ δου δηως ὠπολωτών. Ῥτίπγωπι 
δου ϊδίμτ ἐγεφαθηίανὶε Ογαθοὶίας οἰϊοτίον. ἴπ Ατἰβιορἤση. 
μολῤν δὶ μὰ ἐκεῖ οὐ ἀτχα ΠΡΟΣ ἀεάϊε παρειλεύψεις 
ΓῸ νὩ]ς. παραλείψῃς. Ῥ]αῖο Οὐοτκ, Ρ. τοι. δ νὰ, με-- 
ταν τὸν λόγον καταλίπωμεν; ἙάϊιοΥ: Ραϑαδ. Βοΐὶ. ωμᾷ 

δδγαι, καταλείψωμεν. Ἰδροκαϊΐ οὐτὴ Βαϊ πιατνῖο καταλί-- 
πώμεν, 1 ἡααμμα βίαια δον βιὶ ἔογπια εἰ ἔλιπον, τιον 
ἔλειψα.“ Μιὰ ῥγόθὸ χυδὸ ἰθίάεπη Ρ. 515. βογὶρια Ξπηὶ: 
ὨΩΠῚ δἰπηρ  εἰ8 σεγθὶ φοτηροκίοτυταηθθ ρας. οαδοιν 
εϑὶ γαϊϊο. Ῥβειᾷο - ῬΒοον 68. 75. “ίκη δ᾽ μλμα τ}. ἄμυ-- 
ψαν. Αγβαμπιοηίαπι Ηἰρροϊνιὶ Ἐπυὶριἀϊ5, φυοὰ ἀϊείταν ε 
Ῥάγα "5. Ῥ] αἰγὶ δυπιΐατη, Ρ. τ. Μυδρν. Ὁ δὲ κα- 
ταλείψας καὶ εἰς Ἰροιζῆνγα παραγενόμεγος κ. τ. λ. δοδιο), 
φἀ Ῥίπάαν. Ρ. 1γά. ἤν. τοῦ , ἐχλείψαντος. Ρ». χοῦ, ἐὰν 

ἢ μὲ ὃ βίος ταχέως ἐπιλείψῃ. Ῥτὸ ἥθο μοβῖ εἰ μιὴὶ ταχὺ 
δωωὰ ἰών. Αἀά. χυδε ποίανὶ ἰὴ Αρρεπὰ, δὰ Αὐίριο-- 
βίδα, Ῥίαι, Ρ. 510. εἰ δ. ΔΝ 

᾿ ἊΣ" 

ΕΝ " 

εὐ - 



ΑΥΒΕῚΙ ΡΥΥΠΑΘΟΆΛΔΕ 

γψΕπϑῦ 8 

οὔἵἱ ἅρσνυ ΦΊΤΟΒΑΕΟΜ ἀπ ἈΝ οὺ 

ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΕ ΗΘΟΝΕ Θ6ΒΟΤΙΟ, 

ΝΥ. 4, ΤΠ Χχισ. ἡ 

Αὐὐειοτοο βοπουῖβ 9016; ἀοῖμάς δὲ ϑαπιβ πο ἰαποῖοδ. 

Υ. ,., πὶ τὶ 
68. [5 δι ρ ΓΆΓΘ πδιαθπῖο; 

Ἰηρ]ανίοπι; ΒΟΥΠΠ ΠΊΕ, δ χα Τι6 ΠῚ ἀ1η}6 ἀγα; 

ταναπησαθ ἴαθοδ. ΝΙΊΒΗ δε αιτουῖθη5. ἀπά 

ἴασις 4115, δου ἩΪ1}: τ ἀἴδοο γογουῖ. 
Ταπεείαπι οι δι δίτηα]. νου θίϑααιθ οο θθγὰ. 

Τη. τὸ Ὑ61 ταϊηϊπηα ῬθοοαΤ ἈΘϑΘϑ ΘΓ Π0]]. 

Οἰμηῖθυι5 6586. ΤΠ}, ΘΟηἾ 15. ἰαίαϊο πποηιθηΐο, 

Ἐ65 εὐ οροβ Ζυδουίααο δοϊθηΐ, τορι ΡΘΕ Γα. 

Ὗ: 1γ. Τίι. ΟΥ̓. 

ΜΟΥ ΑΙ βοπονὶ {05 ἀἄδι ἔονγισπια 4ο]οτοδ, 

Ῥαζίοπι ἴδεν ἀἄδίαπν, π60 διιθοθῃ56 18. πηι θηΐος 

Ὗ. 21. Τὴ. 111. 

ῬΙαῦπνι5 Πυτηδητι8. 8ουγη0 ἀοἴογίασ. δα δπγ08, 

ἴη46 Βομαδ, ταᾶίτι5 ἰηἀο: δρα [εἷ6 ἴὰ Ῥάτοο πιουον; 



«Ὁ. Ὁ. ΥΥΣΒΑΘΟΒΑΞΕ, 

πὸ οὐδ ἀδβἰβίε : Ῥδῖϊ τπδάδοὶα ἄἶδος 
Ἰεμῖτον. δος γουὸ |Ρ] βῃυϊ ἀπίο μια οαγᾶδι 

ποὴ Ἃἴοι15. εἰ, ποὰ ἕδοιῖ5 Ῥουδαδάθαιὶ αἰῖου, 

αἱ ἀϊοα5, δοϊαβ, φαοα υϑοιῖι5. οσϑοὶ Ομ τὶ, 

Οὐδ ποροίϊαταᾳ οαγας δἷηΐῖ φοϑεῖδα, Μ᾿" ἐδθοῦεε. 

Υ. 4γ. Τίς, τὴι. οἱ ἵν. ; 
(ομΞ1Π1ο λότατῃ Ῥ ασνδυιοτα, ἥδ αυϊὰ ἀρογγεβ, 
'αγρία Ῥαῖραια Ῥαΐνανε, ποίαπα Ῥνοΐανῖ,. 

ἸΒΏΔΙῚ οδὶ: ἴὰς τὰς Ὠρφαρᾶμι 4088 (κειὰ ἀοΐονο ἢ 

οἰ φυρα οι οα] ο5. πὴ μ}} ἐποῖμο: ἀϊδοο φαρὰ ἀδὰ5 
Ἐχῖρίς: Πᾶθς Υἱϊδα Ν᾽ δαπὶ Ῥανίαγα Ῥοαΐαπι. 

γερά,  Τει ν ὁ 

ΟΟνΡουΐβ Ἰοϊουθα πὐθνη αιιατα οου πίῃς δαϊαΐομ.᾿ 

ΘΒ. πηρά 5. μι, Ῥόῦαι, «ἰαρίθας; ἀαροφας ἰᾶθοτος ἡ 
4πο4 ἄοΙραι Υἱΐανο. τποά 8, τὸ ἱπάϊοο, γεγῖφ. - 

ἀοΠΠοἴαβ. ἃρθφ, φοηΐδητυϑ δα ΡΠ ος νἵοϊα. 

ἠδ, δ. Ὁ ΕΝ Νὰ 

δι πιοάυᾳ, Μιμεις βδιγα, Ῥοΐι5, ἀαρῖβ, δἴζιις 
Ἰὰρουαπι: 

ο4ὕοπη, οἱ Οβ86. ουρίδ, Ἰηοΐτ5. οδῖ, ποοίϊατα οἄνοχο, 

ὁδῖο {ΠὴῚ ποῖ ἰδμία, αἰπεῖδ. βομ δορά τα ἀποπδα,.ς 

γ, 57 «, ΤῊ ἌΥΙ 

Τηϊουι οϑτῖνοβ διιπηϊα5 ἴσος ΘΟ ταταθη οδίο 

ϑορά 48. 1. οὐμηοιῖς. ποθ ας ταρξα5 ορεἴπηα τοδ 65. 

τ ἌΝ ἢ, {{8 ἨΕ 
Νρὸ Ῥυΐαβ ἴῃ ἄἀσϊσοιι ἀρο! πος Ἰαπιΐπὰ δοπυπατη, 
ἀπάτῃ, Ρεπὸ ῬογΡοιεδδ ἵδι τοί πιβ αοία αἰεὶ, 

400 Ῥραειφρυρενίθ φὰς φόρα, ἰπ ἀΘΏΡΟΓΟ» 
Ἃ 4υϊά μοι, 

““ Ἶ 



Ὥ 9 ΥΤ ΉΆΑΘΟΒΑΕΈ...... ... ὦ 

Ἰυοῖθ. ἃ» ὀχοτία βαρυθππαμ ἃ] γοβροῦ 5. ΠΟΥΆΤΩ. 

ἐν δυμίαπα οαννὶδ πηροπάθ, οἵ ραυάϊα τϑοιΐδ. 

Ὗ. 4). Ἐχοοιρι. ἀε Ἀ. Ν. Τιτ, χασ, 
Ῥὲν 4αΐ Β᾿5β πλ μθτ ΠΟδΕΓὰ 6 Ο 8115 ἰγδάογα τη], 
Ὠδίσχαο, οιρχηδο διιοιι. νά δ 

Ἢ οὴ Υ. .δά.. ΕΝ  ΑΥΟΣ τοΥ  κπ ἃ 

Νομηδ γἱάθ5, αἱ ΒΡομἴα ἃ 518] ψαΐδιο ταΐπδτη 

Δροοϑϑαπε Ὁ τα ῖθεῖ᾽ δα, Ῥοπὰ 4αϊ νἱοῖπα τὸς δαί, 

πος γνάθοι, ἘΠ πθίαθν. Ῥαποὶ πόνοιο τηδἰ στα π.. 

ἀ 



τὺ ν ΟῚ ἄν ὙΨΨῃΞῚ -----...ἘἘ.---. πὶ 

᾿ " . ͵ ᾿ ἀρ μοις, οὐδ οα κι ὐταν ἰδὲ 

Ἰφάκν περ φώδιμες δος, εὐϑλ ἈΠ Α ἘΦ Ὁ1Ὶ ὁ 

ν᾽ ὰ Ἂ 
,! χ ; ͵ ᾿ ᾿ 

δε 

᾿ εἶ (π ΕῚῚ Ὡδι Ἢ εἰ ι , ᾿ 

ΦΩΚΥΑΙΖ ὦ δ" 

ἘΤΈΡΟτ, ΤΙ ψευ νη Μοῦ, 
“Ι τδτι ᾿ ᾿ ; Ὁ». ᾿ 

Ὗ 

ΠΗ ποιπά, ΝΟ ὙΘΕΨΊΚΟΝ. 
“Ἅὖ. 

᾿ αἶσϑιο Αἱ 9:15 ἘΠῊΝ εἰ ; 

- 

ΩΣ γαμοκλοπέειν, εἤ τ᾽ ἄρσενα Ἡύπριν ὁρίνειν, 
Μοῦσαν μον ἐμά κεφ δόλους ῥάσετειν, μυήϑ᾽ αἵματι χεῖρα μιαίνειν. 

᾿ (ὴ πιλουτεῖν πδίξδᾳν ἀὐλ' ἐξ ὁσίων βιοτεύειν. 
" 

“-- -ὦ- -- 

Ξ ᾿ τς ὌΝ », υοὰ ῬΗΘΟΥΤΙΡΙΣ τοθητεασ 
ΤΩ ΥῚΒ ἃ ουΐ8, «αὶ δὼ αυδτιὶ 
βαθουϊί  νἰχίοϑα ΟΣ Τ καλὴ ἼΒΟΑΪΙ ἘΩΝΝν 6ὁὸ. ἱπάϊοίνπι, 
γι 5 τ εἰδγιάπε ᾿ἐαγπιοδ ελαίαλδ, φιοὰ οἰπὶ ἐΠο ἀὡλ εἶε-- 
ξαπεῖα, ἅμξ γίξοτε, ἀμξ δαϊδα ψεγδογιίπι φοηεγτὶ ροδοῖξ," 
ἐρινἀ ποτα πι να] τοῦτ, αι θι5  ΘΓΘΟΥ αἱ Ῥόβδῖαι ϑ55θὴ- 
αἰεὶ, οαοαϊο Θοτργο δα υτη ζαϊ. Οὐδπιὸ δαπἴοτα πιδίονί-- 
Μιι8. βοδίδται ἤωπς Ἰαινάϊϑιι5. ἐχιαδδοηϊ, οἱ ταπίο πἰεί ἀϊει 
τοάάηαπι ἰορίδδεμὶ ἀπ Ππι5 Ορτβ, ἴοὶ ἀο)εῖῖα γηδοι! δ. ἤπδ5 
νὸϊ 'φρόλεμνα, ὃς. πὸ σε οονεία ἩΝΝΝ ον δυικια τπὰϑ ἢ 

; κὐκοκ, 

Αἀ ὡς φαγσηθη πη ἰοἰβϑίπχο οοτητηθπ ἰοαν ἡ ὯΟ Βἰδοῦτα 
πῆγα. ΒΕΚΚογὰβ. ἀἰνογοίϊαί οτη ̓ κα, τενρβρνὶ Ρογαυᾶτῃ αἰ ροι-- 
ἐου; ὁαοίαϊαη ὁ Οοάϊείς Μαϊπεηδὶ εἰ ψαϊίοαμο, ἐδ 
«αἰδὺ5 νἱάς υἱγὶ ἘΝ Ρυδοίαιοηετη δὰ Τῆοο-" 
ἐμειμαι ΕἸεροβ. Ατὰρὸ Οοάίοεβ᾽ ἱπβογρηοποπὶ μαροπὲ 
δπο; φωκυλίδου φιλοσύφου ποίησις ὠφέλιμος, οαγταθῃαὰς 

οναἀϊαπίαν ᾿ΐ8. ψευβί θα: 

ταῦτα δικὴς οσιῃσι ϑεοῦ βουλευματα φαίνει 
φωκυλιδὴς ἀνδρων ὃ ὃ σοφώτατος ολβια 

ὑχτχ ὯΝ Υἴαρσθα,. ̓Απεοὰ, 2. Ρ' 79." ἀι. μηνπηρυ μὴ 
Ῥι 
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: 

ἀρκπεῖσϑαι παρεοῦσι, καὶ ἀλλοτρίων ἀπέχεσθαι. 
ὁ ψεύδεα μὴ βάζειν, τὰ δ᾽ ἐτήτυμνω πάντ᾽ ἀγορεύειν δοθομις μρ. 

1.0 

, ὃ 

Πρῶτα ϑεὸν τἰμὼ, μετέσειτα δὲ σεῖο γονῆας. 
πᾶσι δίκαια ψέμειν, μηδὲ κρίσιν ἐς χάριν ἕλκειν. 
μὴ δίψης στενέην" ἀδίκως μυὴ κρῖνε στρόσωσπον. 
ἤν. οὐ κακῶς δικάσης ,, σὲ ϑεὺς μιετέτεειτω δικάσσει. 
μαρτυρίην ψευδῆ φεύγειν" ταὶ δίκαι ἀγορεύδφιν«δωβωων [νν ὦ 
σπαρϑεένίήν τηρεῖν" ἀγάπην δ᾽ ἐν πᾶσι φυλώσσειν. 
μίτρω νέμειν τὰ δίκαιο, κωλὸν δ᾽ ἐστίμνεσρον ἄττωσι. 
σταϑμὸν μὴ κρούειν ἑτερόξζυγον, ἀλλ᾽ ἴσον ἕλκειν. 
μήτ᾽ ἐπιορκεῖν, μήτ᾽ ἀγνοίη; μήτε ἑχοντί" 
ψεύδορκο» στυγέξδε ϑεὸς ἄμιβροτος ὅστις ὀμόσσει- 

ὦν παρ᾽ ἑσῖσι Ναὶ. δὲ Ῥγὸ καὶ ᾿ιαβοὶ τῶν. 

ἡ. πάντα δ. ΝΣ γα. “Τιπ ΜΙ. μηδ᾽ εἰς 'χρεσεν γα- 
φὶν: Ῥτο ἕλκειν Ναὶ. ἕλκε. 
8, ἀδίκως μὴ λαβη, Μαι, Μέγθο. λάβη 51:1᾽} ΟΥβού ρα, 

οιρῖνε! ἰἀοιηα δ ἴθ πατρίμθ ποίαϊιτη. ΠΙΡγάγα5. τοῖα 
'οἰάπεξ ψοῦϑαϊ οΒίγυβε ἀπο ἴῃ Νονο Εοεδάονε Ἰεσογδί, 
καρ, δίκαια βραβεύειν Μίαι. Τάειν Βαβοὶ Ναῖ., δάβοσί-- 

φιὰ ργὸ γρ. νυἱραϊὰ. ἱ ; 

12. ἡ κίῳρα δ᾽ ἐν πᾶσι φυλώσσειν, δὲ ἐγε οπιγνης οἐπατὲ- 
᾿φαΐεπι οὗδεγνα. Μρύάτη δᾶπο ᾿ἰδοιθηοπὶ βογναν τιητι8 6 
Ἐλορ θ᾽ οοαϊοίθιυδ. [πὰ Πἰπρ νι ϑδὶβ Ἰθρίϊυν πίοτεν. Ὁιγασας 
Ἠαΐι8. ὙΘΒῚ5. ΡΌΥΒ, ὅπὸὼ ψνοῦρα, αιἰὰ δοῃίθη ίάτη, (ἢὺἰ-- 
δἰἰαματη δτιοίογθηνῦ τηδη ξεϑίο ἀρραϊ!, Βαυνοκ, πέστεν δὴ δισλαενς νεχι 
Τα, Ι͂άδπὰ Βαβεὶ Ν ἀξ, , αὐδουριὰ ρὸ γρ. ναϊ]ραίᾶ. 

᾿ ὅπασι ἮΝ 
χα. ἁπάντων Νίαι. αἀπαντα Μαὶ. 

. χά, μητ' ἐπιορκεῖν, μητ᾽ ἀγνοίη., μἦτε ἕκοντί. 8515 πρβ 
ς ἤθρ. οοὔάᾶ, [ὰ ἱμρνοθδ8ῖ8. ἱοριθας, μήτ᾽ ἐπιορκήσῃς», μήτ᾽ 
«γνοὺς, μήτε, ἕπουτί, Ῥπκυποκ.. ἐπιορκησησ. Μιαϊ. οἱ Ψαΐ, 
-- μηξ ἔναγνως Ναιϊ, (ὡς εχ οοΥὐτγι: ϑραἰϊαχα. ἰδίαι, τι 
Ῥίυτεβ ᾿Π οΓὰ8 μαι μιν ἀγνὼς Ναὶ. Ῥίαβ8. φῬοδία δὶ οἰϊδπν 
Φυρίθα5. σοηϑαϊογα γοϊαϊδ, νογϑαῖὰ ἀράν αἱ δηΐς Βυιη- 
οΚίαπχ Ἰερεθαίασ, ς΄ 

τ. ὅστις ὀμόσσει. ̓  ϑῖο, Βοη 6. ἄϊιο οοὐ, ΨΌΪΡΟ, ὀμόσσῃ» 
ΜΕ] οροῖ οἰϊατη Ἰεσέϊομοῖὴ αἰτοι οουαῖα ἀφάτι. 1 564. τ’ 
ὅστις ἕληται, ΝΌΪΘΟ, ὕστες ἀρεῖται. Βκυπος. ὀμόσοῃ το- 
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οπέρματα μὴ κλέσετειν " ἐπαράσιμος, ὅστις ἕληφαίν 
ψαεσϑὸν μοχϑήσαντε δίδου" μὴ ϑλῖδε -ιένητα 0. 
γλώσση νοῦν ἐχέμεν" ΡΉΑΝ λόγον ἐν φρεσὶν 

κι ἐπε τν ἔσχεεμε 00 
μήτ᾽ παρ ϑόρὲη ἔφίλης, ΓΦ Ὲ οὖν ἀδικοῦντα πριμὲν 

50 σετωχῷ δ᾽ εὐϑυὺ δίδου, μηδ᾽ αὔριον ἐλϑέμεν εἴνιης 
πληρώσας ο σέο χεῖρ᾽, ἔλεον χρήξοννι ες τώρ 

ἄστεγον εἰς οἶκον δέξαι, καὶ τυφλὸν ὀδήγει.. Ὁ. 
, ψαυηγοὺς οἴκτειρον, ἐπεὶ σελόος ἐστὶν ἄδηλος. “᾽ 
χεῖρα σιἐσόψτι δίδου" σῶσον δ᾽ ὠπερίστατον ἄνδρα. 

5δ χοινὰ πτόϑηνιώντων" ὁ βίος τροχός " ἄστατος ὄλβος. 
συλοῦτον ἔχων, σὴν χεῖρω σιενητεύουσιν ὄρεξον" 
ὧν σοι ἔδωκε ϑεὸς, τούτων χρήζουσι σιαράσχου. 
ἔστω κοινὸς ἅπας ὁ βίος, καὶ ὀμύφρονα σιώνεα. 

, Τὸ ξίφος ὠμφιβαλοῦ, μὴ τιρὸς φόνον, ἀλλ᾽ 
ἐς ἄμυναν" ων 

50 εἴϑε δὲ μὴ χρήζοις μήτ᾽ ἔννομα, μη τὶ ἀδίκως 7ε.. 
᾿» γὼρ σμ νγθίνης ἐχϑρὸν σΡ8, χεῖρα μιαίνει. . 

ς Δ᾽ μὰ ἂν δ΄ 

εἰς μαβεβαὶ: ταϊγοτίβαυε αἰερὶϊρυίανο, πως κὰ ΝΑ καὶ 
. ἈΝ Ρεγβρθοίε οἰαϊοτγὶι. ἕληται, 
20. οὐϑιὲὶ. δέδου,. Σ κ᾽ ΠΩΣ οοδὰ, εὐφῦε, “ιοὴ ποῖ 
αἰἰίοτ τηοίγαμῃ,, δε ἐἰῃϑιιδο τρία. αἴ, - 

ξ τ Ῥίις. ϑαοίον. Βυΐὰ5 ΣΉΝ ΩΣ ἐπ δον Ἃ 
κἀς ἥρν ἀηρώσει ᾽ μκον μκδ᾽ τωι 

41. πὶ σὲε ΔΙῸ, αὐνοίζόνοι ΕΝ ἰδ, αὐδῇ 
ἀς δ᾽ ἄκεοι ἴῃ Μα. 
20. πίνητεύοντε Μαι. Δ ΑΟΣῚ 
37. ὕγ σ. ἔ. ὃ. πλοῦτον Μαϊ.. 
0. ἐπ᾿ αγαλμα᾿ εχ οοΥγ. ΝΙαϊ. Ογαδοῖβ ἰᾳ 

Τιαιΐπα: ἴθ ογηαπιοηΐαπι. ΜΟΙ αίαπι 6558 ΒΘΏ 
πασητίᾳ ἀοσοηῖ: παίδησιε 1 σογγθοιὶο ὃχ ΤΙΣ 1ὲ- 
αἴογῖβ. ὁποῖα δοθοῦν, οἰΐστα Ὁδδοίλτη, οὔιηΐπο ἐπ 
Βαμεῖδ, -- Ῥόβι ν. 9, αι. πῦης Βαβεῖτ' ἈΥΉΔ ΤΈΡ, 

᾿ αἶμα δὲ μὴ φαγέειν" εἰδωλυϑύτων ἀπ 
80. μετ᾿ ἄνομα τόδε παϑεῖν Ναι., ἀὐἀδουΐ ΤῸ γ0. ξῳρὼ 

δονὰ, μὴ χρ. ἀφόϑὲ ἴῃ Ἐὰν χρηζης ΝΜ" ὡρ Ῥγὸ ἀδί- 
κῶς γὲ Μαΐ. οεὲ αι. Π᾿ μῶν ΟΣ ΥΒ 

51, Μαϊ]ίπι ἀηῖθ σέο πκιδβαρα,. ᾿ 
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᾿ ἱάγροῦ γειτονέοντος. ὠπόσχεο, μηδ᾽ ἀρ᾽ ὑπερβῇς. 
μηδέ τιν᾽ ̓αὐξόμενον καρπὸν λώβησον ἀρούρης. 

ὡς στωσαν. ὁμότιμοι ἐπήλυδες ἐν πολεήτωιρ 

"ὃ πόντες γὰρ πενίης σειρώμεϑα τῆς σπολυπλάγχτου" 

χώρη δ᾽ οἵ τε βέβαιον ἔχει πέδον ἀνϑρώποισι-. 

“55, Ῥοβὶ Βίιηπο γογϑαχῃ Ἰοδί αν ἴῃ ἱπηργοδ5515 ψούῦϑιιβ ΄οϊ 
ἱηέσα οδὲ δά. σασησαο δῖος γα βαρ θ Παιί5. σᾶυτῃ 8. Θά [10-- 
χι65 δ 5. ὀχ θοῦ: οοάίοοβ βοιμοὶ ἰδαίτα : ἀπ0. ἢοο Ἰοσος 

ον ἐογια 8. ἴῃ Ῥοβίονίογσο. Βαυποκ, ἀπύυοχου Νίαϊ. ἂν γαι, Ροϑὶ 
τ, ὅ). ἄηδο Βαθεπὶ (64.}: Ὧ ἐδ 

᾿ς πάντων μδτρον ἄριστον ὑπερβασίαι δ᾽ ἀλεγειναι. 
Τυπι δίς νν ᾿ 

χρήστης ὀνήσιμος ἐστε φιλον δ᾽ αδικῶν ἀνόητος. 
1 θεαυίνβ ἀάτὸ ἀθθηαι: 

χρηστὸς ὀνήσιμός ἐστι, φίλον δ᾽ ἀδικῶν ἀνόνητος. 

. 56. λωβησὴ Νίαι. εἱ αὶ. Αοἰἴνατα, ἵπ οἸϑϑίοὶθ υἱχ τὸ- 
ρογίο5. Οὐρα οἱ ϑουίρδουῖὶβ λωβηήσῃ γ, ΟΟΙ5}168 αταροι- 
αἰ: δἰ βουνδῃθδτη σοηβιι τ νυ]σαίατη, αὐ ἴῃ 14}1 δογὶπτ 
Ῥίογε ἰο!ογα δ Πδπὰ, (οοτηρᾶτοθ ἑξακέσαθ βαργα Ργ θάρος 
φογατα νυ. 60.) ποία 5. ος ὀχοιηρ τ οομπϑινποιοπβ ραν 

ἀϊσαϊαο νοἰδη δ οὐ, Ἱπηρούδεϊνο δου δι], ἀθ ἡὰἃ φΟὨΒβίνι 
οἰΐοπο Ροϑὲ δ᾽ίοβ τηρηϊὶ 34 ΤΕΡΌΓΡ. Οὐγίμιῃ. Ρ. 16. Αὐπτ 
ΒΟΒΎ 8 δ. ο. ὙΠΕΡ. τοῦδ, ΒΊοπιἢ. μη δοκησάτω τινί. (δε 
τῆοχν. ἀράλ. οΧ νϑϑι!ὰ μηδέ τῳ δύξῃ. παλιν.) ΒορΒΟοΙο5 
Ἀϊ. τ554. Βειηοῖς, μηδ᾽ ἡ βία σὲ μηδαμῶς νεκηφότῳ. Ἰμθοτ 
Βὐβθλ ΦΑΡΕρ μα ταὶ Απίβοίος. Ῥαϊαὶ, Ὑ. ΤΙ. ». 28. η. 79. 
ν. ὦ, “υκούργειος μη λαϑέτω σε τύχη. ἴρβε Ῥβραθο- Ρμὸ- 
ΟΥΠ 469. ἰπῆρα ν. 7η. μηδέ τις. --ν ἐλέσϑω. ἴῃ Ῥδευμαο -- Νῖο- 
πληδεὶ νουϑίθη8 Παϑοῦ 8 Ῥσδεραν. Ἐς ᾿. 685, Βι Υἱβεν, 
Πάαθοῖ, μηδὲ, βελόνης --- ἐπιϑύμησον. 564. (Ἰοίηεῃ5. ΑἸοχ. Ρ. 
“0. 86... ΡΟ. μηδὲ βελόνης --- ἐπιθυμήσῃς. .. Χοπορθοι, 
ὙΓΟΡ. ὙΙ νι δ. 12. μήτε αὐτοί ποτε ἄπονοι οἴτον παρά- 

ϑέεσϑε. αὶ ϑοιιποίθονιιβ παρὸν ἀεαϊξ παραϑῆσϑε. ΝΟ τος 
Ῥυοβοηδο: φαλπαμαμι, ΧεβΟρΒο θαι, ΠΟμ ΔΡΒοΥτιθδο ἃ 
ΤΆΡΊΟΥΙ ΠΠ1ὰ δἰγαοίγα ἀνθ ααοά Ιορδτ αν 1.4. σὰ. 7: 
ᾧ. 26. ὐδθα δξ υἐγθορίπων τοὐμὸν. σῶμα ἰδέτω. Ἰοῖπο-- 
Βιμθηοβ Τ 10 ρ. ὅ85, 7.. μὴ τοίνυν. μηδ᾽ ἐμὲ, ὦ ἄνδρες 
᾿ἀϑηναῖον, πρόεσϑε τοὕὔτῳ. ἀδὶ ἰαγγχθη ἃ]. πρόησϑε. Δε- 
βομίπο Φ. 185. Βίδίς, μη οὖν εἰς ἀϑρύους, ἀλλ᾽ εἰς ἕνα 
ἀποσκήψατε, ἴάοτη Ὁ. 447. μήτε ἀπογνώτω μηδὲν, μητε 
ὁἰαταγνῴτω. Ταιοϊαιὰ Τ. ΐ Ῥ. ὅ3ο. Πομιϑὶ, μὴ γὰρ ἀπο- 

βέσϑω μήτε αὐτὴ » μῆτε τὸ παιδίον. ..᾿ ΚΗ 

Ἶ νῶΝ μα ΕΜ ΗΜΟΜΕ ον 
- 



ὅς 

ὧν 

δ ωυ ἰμος ἡ 
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τ ἩΗ φιλοχρημοσύνη μήτηρ καχότητος ἐπ 
χρυσὸς ἀεὶ δόλὸς ἐστὶ καὶ ἄῤγυρος ἀν ϑρώποιδιζ “ν 
χρυσὲ, καχῶν ἀρχηγὲ, βιοφϑόρε, πάντα χαλέπτων, 

εἴϑὲ δὲ μὴ ϑυνητοῖσι᾽ γενέσϑαι σἡμὰ «ποϑειγόψ. 
σοῦ γὰρ ἕκητι μάχαι ἐε, λεηλασίαε τὲ; φόνοι ἕξ, 
ἐχϑρὰ δὲ τέκνα γονεῦσιν, ὠδελφειοί γεν τρρΑ 
- Μήϑ᾽ ἕτερον κεύϑοις κραδίη νόον, ἀλλ 

ἀγορεύων" "᾿ 
"πῇ. εἷς πτετροφυὴς πολύπους, κατὰ χῶραν ὠμείβου. 
που ἑπὼν ἀδικεῖ, κακὸς ὠνηήῤ"" ἀλλ᾽ πὶ 

ἀνάγκης, 
οὐκ ἐρέω τὸ τέλος" βουλὴ δ᾽ εὐϑύνεϑ' προ 

ὕσ͵ 

εδρ -- 4. οἰϊαιίον ἧπ Εἰγπιο]. Μ. ς. μας Ἢ 
“ἠδ᾽ σὲ ὅδδδι ᾿πὶ ΜΠ, -τὶ εἴϑε ἢ. Ἷ. Ἰωποϊῖτδ, ἴαν: 
ἀφ ξομινιιοιίο ρόγγαγα ὁδὶ. Ψ. ΙΆΟΟΡ5. δὰ Ἀὴ οἹοξ. 

Ῥαῖαι. Ῥ. 510. Ἐυτίρία, 16]. 570. Ὧ ἀπ αμν τος 

οὐϑ' ἐξαλειφϑεῖα᾽, οἷς ἄγαλμ, ραρν πάλιν. ἣ να ΜΝ 
᾿ ἀἴσχεον εἶδος ἀντὶ τοῦ καλοῦ λά 4.0. δῆΐιν ̓ ῳ 

Το μηκνυις λάβω ἱπ [Γουται]α ἡηριυῦν Ἐπε Πποπὶ τ 
ἀν 5 δὰ ἢ. 1. Ρ. 444. Ρ.:,, Μ55, Ἐ,6. 

χα " Ἥένω, ἴο΄ ἰδῦοι λάβω, αἱ νατίὰ Ἰδειλόπο. Ἡυπδ 
νχῤ σαὶ γ᾿ ἄρα ἔπος Ἢ ν. ν 
ιν, σεῦ Δ α΄. ἢ εἰΐατη Π Ν. ἐδι ιὶ δεζα. ν. 

Ῥτὸ συναΐμοις νἰϊῖοδε. Παοὶ “οι ἣν 
45. κεύϑης Νίαι. εἰ ψαι. Οοπῇ, νὼ ἢ οἀ ν. 46. γεὲ- 

χύτῃ εβὶ πεόϑην." ᾿ Ἡαΐεβ. οοπδισποξοι 5 ἐχοτρ]ογατη ἥαοἃ 
δΆ 115 5}: δὰ δᾶτῃ ἰυϊαάαμν ὁ μοβίογογιιαν ἔδιὴ Ροῦ- 
ἐἰς Ἰποοθπίι5 εἰ δρὸ οἰξανί τις δὰ Απεμοϊυξ. Ῥαϊαὶ. Ἡρ 
“55. ἱπέγἃ νυ. 65. ὑκοὶ Ὑ τηδὶς γεν πὰ ον ἐν ον τὰ 
νέης. Α΄. οἵ. οπλποβ. μαβοηὶ τ’ μενύϑῃς Ἁ, 
δεᾷ ἱπ Ἀδβομίηδ Ρ. 514. ΙΝ τρόπαιον δῶρ τὰς 
οαποίαιϊοηδ ταη αι ώμιἢ ἐπ μὴ ἥαλῳ 

ἀά. Ῥοδὶ ἢ. ν. ἴῃ. οὐθοδνος δᾶ, "ες 8 ." ι 
πασιν δ᾽ ἁπλόος, ἴσϑε, τὰ δ᾽ ἐκ ψυχῆς ἃ ρενξ, 5 

Νι δ Ραγα. δὰ ἢ; 1. --- Ῥχὸ χῶραν πραἸΐτας ὥρον. Ὁ 
ἀρ. ἤνοδὴ ἊΣ « εὖ ἑκάστου. δες δι τίαπε οἱ ςοἀά, 

βουὶρίαγα. ἀὐθένιν 8. βουλὴν δ᾽ εὔϑονε ἑκάστου, τινὶ 
δαϊ γγᾶνο ἀμ τῶν ΑἸΐα8᾽ τηϊποῦὶϑ. τηοχηθητὶ ΣΝ 
Ψαὰβ ἔογο βἰϊθηίίο ῥγδοίθγοατη, βοίδὲ ἑδιπε. ἐδ 
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᾿ς Μὴ γαυροῦ. σοφίῃ», μήτ᾽ ἀλκῇ, εἴτ᾽ ἐνὶ πλούτῳ. 
μ᾿ ϑεός ἐστι σοφὸς, δυνατός ϑ' ἅμα, καὲ πολύολβος. 

Μηδὲ παροιχομένοισι κακοῖς τρύχου, φεὸν ἥτορ᾽ 
το οὐκ ἔτι γὼρ δύναται τὸ τετυγμένον εἶν ἄφυκτον. 

“Μὴ προπετὴς ἐς χεῖρα», χαλέμου δ᾽ ἄγριον θργήν" 

“«ολλάκε γὰρ σιλήξας ἀέκων φόνον ἐξετέλεσσεν. 

᾿ Ἔστω κοινὰ πώϑη" μηδὲν μέγα, μηδ᾽ ὑπέρ- 
ἘΝ ΈΝΑ ; οὐδλογ. 

οὐκ ἀγαθὸν πλεονάζον. ἔφυ ϑνητοῖσιν ὄγνξιαρ", 
δ5 ἡ πολλὴ δὲ τροφὴ πρὸς ἀμέτρους. ἕλκει ἔρωτας " 

ὑψαυχεῖ δ᾽ ὁ πολὺς σλοῦτος, καὶ ἐς ὕβριν ἀέξεις 

᾿Θυμὸς ὑπερχόμενος μανίην ὁλούφρονα τεύχει" 
ὀργὴ δ᾽ ἐστὶν ὄρεξις" ὑπερβοίνουσα δὲ, μῆνις. 

μύρῳ -φῶν ἀγαθῶν, ἐσϑλός" φαύλων δὲ, 
κακοῦργος. 

} 

ἐῤμῥλμὰ δὲ ἧϊι!. δὶς ἀὐοά ν. ἀδ, δεὰὶ μή ἕτερον ᾿πεὺξ 
ϑοις, ἰδοποπχα παθεὶ Ἡἀοίπδϑόσθιη. δὶ αυτά ἱρϑὃ τῆθὸ 80-- 
Ἅτη8. αὐθιισῖο ταϊανοῦίην, τὰ “5εάι]ο τποπέρο: Βαυνοιο, 
Πα ΗΝ Νυϊ. ἐἱ ναὶ. δ᾽ Πᾶθοὶ Μαὶῖ. ἃ βνῳ ̓ἀφοζανάα, 

εἶπάς εὐϑυν᾽ ἐς, αἱ νἱδοῖαν,, ΝΙαϊ, δε εὔϑυνον Μαϊ. 
"47. ἐνὶ πλούτῳ. Μαϊ ἐπὶ ἧδε ὦ 48. εἴς. Ἴ. 6. μόνο, 
40. κακὸν ῬΓῸ τεὸν ναϊ: είηας, νον Μαι. ἦμαρ 

αι δαἀδογίρίο ῬΓῸ γ0. ἧπαρ. 
δ. ἄτυντον. ΜΝ αϊ.: γρ. ἄτεκτον. ᾿ 
81, προπετεῖς Νῖα!. δυΡασαὶ σε: οὐΤ5 ἰδ ηροΐν' ρβυθα 

Ἔχοπίρ᾽α σϑρευῖο5. Ηοτηδγιβ ἢ. ΧΊΠ. ὁ5. αἰδώς", ᾿“ργεῖοε. 
Ἠεγηΐαβ δὰ Β΄ " “- γι. Ρ: ὅ87.: »ν δ. 80}. Α. λεέσεευ τὸ 
ἔσω. ἴεξ. τὸ ἔστω.“ --- ῬγΟ ὀργήν Ἰάθια ὁσάοχκ ΒΡ οὶ αρην; 
δαρθυβονριρι ἃ ἀμεΟμ ἰηϊεγρτοιαιϊοηθ ρυρπατπι. 

55. ἐξευέλεσσεν. δῖο, ἄπο. ἑοὐά. οἱ οαἀἰξίοπο5. αἰ χαοῦς 
Ἰαγοβ. αἰΐδθ ἐξετέλεσσας. Ορέεϊμπητιπι οβϑοὶ: πολλάκις ὁ πλή-: 

ἕὰς ἀέκων φόνον ἐξετέλεσσεν. Βκυκοις. εξετέλεσας Ναὶ, 
ἐξετέλεσσας γαὶϊὶ. 

55. ἡ πολλὴ δὲ τροφή. δῖς ἐο44. οἱ δίοθαριιβ, Εχ ΑἹ- 
ἀΐπα ᾿οκνηραητη ἴπ. ϑλίν χηδῃαντΐ ἐόν Βκυνοκ. Αὐ θυ] 

ἢ ἀφο Ὁ ἱπ αι. τρυϑὴ ἰάοπι. Σ γαι. Τυμι ἕλκον Μυυ 
ἔρχετ᾽ Ν αι. 

59. ,υΐϊδο. Ἰεδίτας φαύλων δ᾽ ὑποεργὸς, ταδ 986, αὐ Τῇ. 
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θο τόλμα, ἀακῶν;. ὀλογ: "μέγ ὀφέλλεε δ᾽ δὐϑλὰ 
55 ὙΜΑΙ ΗΒ ηδ) δὴ ᾿“τονδύνεας. 
ἀὐρλιδ γί ἀγενῆ, ὁ δὲ Ηύπριδος αἴσχος ρθε: 
ἡδὺς ἀγανόφρων" κεκλήσκεταε ἐν στολιήκαις., 
μέτρῳ μὲν φαγέειν»" ϑιίνειν καὶ μυϑολογεύείν. 
σιώντων μέτρον ἄριστον, ὑπεοβασίαι δ᾽ ,ὠλεειναΐ. 

66 Μὴ φϑονέδης. ἀγαθῶν ὁτώροις ; “μο) μῶμον 
ἀνώψῃς. 

ἄφϑονοι ̓ Οὐρανίδαν καὶ ἐν ἀλλήλοις Φέλέδουσιν: 
οὐ φϑονέει ἴδ ΝΕ χκρείσσοσιν ἡλίου αὐγαῖς" 

εὐδάφονς Ὅ οἱ ᾿ Ἔ, δόχυ; " 

ῥδαῆο ἡ ἀκηήλες ὁ πνίὰ ΤΊοδ. Ὑ. Ὑν 66}. γ555:. Αὐἱ 
δογίρδη,. "δ 5: Ἀρε ΘΡ6 ἀομθαὶς γΐυ8 ἘΣ Μὲ δὲ κας ἴδε 
ἀφ" δὲ ἀρ»; Βευνοκ. πε χος 

τἀϑηρῦνν γι γ: δποιργὴὸ ἈΝΝΝ, τ π ΔῚΣ ξῳ: 
θο.. πονεῆτᾳ Δίωϊ, 
02. ἄγανόφρων. ἘΠογοηδα Παος τόχ, ἰϑπἥπδτας δἰ βεσί- 

Ῥίιπι οοβεὶ ἀγαννόφρων. Ψίάἀε ποι. δ διιβοη 5 Π. τοο. 
Ῥγανᾷ. οδὲ τις σού οῖδ. Ἰδοιϊίο διεὶς δ΄ ἃ λμὰ 
Ρᾶγοα τοᾶρὰ ἰδ δὲ ἰπιξευβεγιηΐ ΕἸ αΑβεν, ἃ ἃ 
τὰ] ϊοσίβυβ Ὠἰτὶσ. ἢ τὰ μὴ φϑονίσῃς ΣΑΣ δ ἢ δὲ 

ἡμεταὺ πίοι. τὸ ς δ᾽ ἀγαϑῶν. ἴῃ 86 ον τπλε]- 
1ᾳ8. οὐϊὲίομο5 Βα μά ̓  εἴ περᾷ, πιεῖν πίνειν. 
βλημοχ. ἐγ ὑρμνηῦίος 

κατ ἜΣ. ̓ αὐπρὰν φάγειν μέτρω πιδὶν (ιε οχ τοῦτ.) ΜΩΐ. ὃν 
1Ππιὰ ἃ πα δϑουη δα σὴ ψάγααρι: ἐβδι. ἴὴ δι»: μα 
ἀδμι, νΘυϑι15. να: Ροδὲ πάθε φαγεῖν μέτρω ἐ π᾿ 1ει- 
ἐὰν {ιιῖοδε νἰάςφηϊον αἱ νογϑαμλ δἰ οὐποἰμειναινάταμα Ῥιυ- 
ἰαγεαὶ:. »᾿] 
δερος τ ἀεέσρῳ, ἄδων, μέτρῳ δὲ πιοῖν καὶ μυϑολογεύειν. ὁ 

δά. πότος τ Ἀἀϊεοοιῖνθν ἀλεεενὸς δὲ ἐπ Ἰνοχὶεὶδ. ἣν 
στ: βοηθῆ, ἂν ἀλέχ ἀϊιούμση, αὐ 5ἷῖς οαὐῶμα, ἐ 

Ο πδγαπὶ, ἀοείνάιυτι ἃν ἀλερένω.. 5 εἰμ! δοαιιδάιις νἱξαπάμε, 
7ακίομάδιε. 1Ππ|ὰ ρτδεουπν οδὲ: Βος δαυθανα, 
ομῖι τορθγίμι, ἐδ, αἰἶδὶ ἴῃ πος Ῥοῦθοὸ - ὑμοέγιάια ἴσσον 
τἶδ ΔἘξ Πἰδυὶ ὅλπὶ σοπαίϊπυη ὠλεγεεναί, Υ ϑάρα δά νυ. 
5... ἴῃ (ἐαἰϑίονοϊ ὦ να πίον, ὁ οοὐ .- Βαγοςο. οποίδν 
ἔσται νἰθρο κυ νανν Α΄ δ᾽ ἀλέεινε. Ηδες φρὴν ἐδαρμὰ οἅ 
Ἦὰ5 ἀλεεεναΐ, - 

05. « ϑονέοες Νίυϊ. Αἱ. ψρονς τὴ Βεαμς. Υ. δὰ} 
αὐοὰ ποῦ τὸραάίοπι. Ὑ. αἂ ν, 45 
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οὐ χϑὼν οὐρανίοις ὑψώμασι, γέρϑεν ἐοῦσα" 
οὐ ποταμοὶ σιελάγεσσιν᾽ ἀεὶ δ᾽ ὁμόνοιαν ἔχουσιν. 
εἰ γὼρ ἔρις μακώρεσσιν ἔην, οὐκ ὧν πόλος ἔστη. 

Σωφροσύνην δ᾽ ἀσχεῖν, αἰσχρῶν δ᾽ ἔργων 
ἀὐδϑυυοὺ ὑτὴ ἀτιέχεσϑαιν 

μὴ μιμοῦ κακότητα, Δίκη δ᾽ ἀπόλειψον ἄμυναν. 
“τειϑὼ μὲν γὰρ ὄνειαρ" ἔρις δ᾽ ἔριν. ἀντιφυτεύει. 
μὴ, πίστευε τάχιστα, πρὶν ἀτρεκέως πέρας ὄψει. 
γικᾷν εὖ ἔρδοντας ἐπὶ σελεόνεσσι καϑήκει. 
οὐ ἢαλὸν ξεινίξειν ταχέως λιταῖσι τραντέζαις, 
ἢ πλείσταις ϑαλίαισε βραδυνούσαις παρὼ φαιρόν. 

"Μηδέσιοτε. χρήστης πικρὸς γένη ἀνδρὶ πένητι. 
μηδέ τις ὄρνεϑας καλιῆς ἅμα στώντας ἐλέσϑω" 
μητέρα δ᾽ ἐκτιρολίποις, ἵν᾽ ἔχης π΄ώλι τῆσδε νεοσσούς. 

Μηδέξποτε κρίνειν ἀδαήμονας ὥνδρας ἐώσης " 
τὴν σοφίην σοφὸς ἐϑύνει, τέχνην δ᾽ ὁμότεχνος. 

} 

" Ῥυίῃβ δ᾽ οὐ  Ψαΐ. χαρά ρῥ]άςεὶ, Ψ΄, Βευηοῖς, δὰ 
τ  Σ η ) πον ; ἮΝ 
Ἴνα. δίκῃ δ᾽ ἀπόλειψον ἄμυναν. ϑὶς ορίϊχπο ἴῃ ἀπὸ οὐ, 
βου μίση, δώ ἐμϑέϊίας γοίϊιψμο νἱπαϊοίαηι. ΝΌΪδο ἀπά 

ν, απο τ ἰπϑοϊϊαπι 6ϑὲ, ἴα ἰϑι 86. νοσὶϊ ἀοθοϊ: 
ϑ0(, ταγε αὐοῖε νἡπάϊοέατα. Βαυκοκ, ἐπάλειψον Ναϊ, 

η5. ὄφελλος Ῥτοὸ ὄνειαρ δῖτπι. εἰ Ψαὶ. ' [ 

ΟΜ, Ὑριν, α ὙΡΉΓ 
. 77. ἢ πλείσταις ϑαλίαισι. ΑΒδιΓαθ νι] 50 Ἰορίταν ἢ. πλεύσ 
σταις δολίαισι. Νετο ϑαλίας, ορίραγαθ, ἰαμέας ἐρώΐαθο, ὁ0- 
Ῥομπαπίιν λταῖσι τραπέζαις, ἀθᾶε εἰϊατηϑὶ 5ἰηΐ ἔθη 851 188, 
Ἰδῦη θη Βα οἷαο 6588 ροδδιμί, Βκύνοκ: δολέαις Μίαϊ. βραδ. 
δουλείαις Ναὶ. ᾿ , 
μὸν 78. πικρὸς, ἀροδὶ ἴῃ αὶ. : 
δι ἐν ΡΝ Ἦ τῇ αι. οι! οοι βογίθι ἀεθυί αὖ τηρδε νος 
ον δ. τέχνην. Να]ρο τέχνας, [πον ἤπης εἰ ρῥγαβοοάθῃτ' 
ἰθτα γουϑατῃ ἰηβουία5. ο5. 1δἴο ἴῃ ἀπο οὐὔίρε: Υ 

τ μηδὲ δέπην διιάσῃς, πρὶν ἄμφω μῦϑον ἀκούσῃς. 

δε Ιρειπι ὁρογέι πρὴν ἂν ἀμφοῖν. [ἄμφω οἰΐατα πὶ σϑηΐ τ: 
εἶνο ἀϊοῖ, πο πρὶ Βνυμ οἰκίντη, οατα δον  θογοὶ δἀηοίαιίο- 
θη ἃ ΑΡοΙ ΟΝ. Ἀδοα, ᾿. ττό9. Ν, Βαδηκοω. δὰ Ηοπιον: 
Ἡγηπη, τὰ ὄρ. τ..15.} ϑ8εά Ἰορὲ δηιίαυΐον δὲ νοῦϑιιϑ 
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οὐ χωρεῖ Μεγάλην διδαχὴν ἀδίδακτος ἀκούξιν" 
οὐ γὰρ διὴὶ ψοξουσ᾽ οἱ μηδέσιοτ᾽ ἰόϑλὰὼ μαϑόντες. 

᾿ ᾿ ᾿ τ. ρους. 

στολλοὶ γὼρ σιόσιος καὶ βρώσιός εἶσιν ἑταῖροι, 
καιρὸν ϑωσεύοντες, ἐπὴν κορέσασϑαειἔχωσιν" 6 
ἀχϑόμενοι δ᾽ ὀλίγοις, καὶ στολλοῖς,, σεῶντες ἄτι λη»: 

"δ᾽ γὴν τ υὐδμν, στους ετον μι 
“Ἰαῷ με τείστευε: στολύτροτιός ἐστιν ὅὄμελοςο, 

λαύς τοι, καὶ ὕδωρ, καὶ πῦρ, ἀκαξάώσχετα πάντα. 
ηδὲ μάτην ἐπὶ τιῦρ καϑίσας μιεϑύϑης φί- 

ἀπε ἐνμὰν «πὶ μλδτΑ νὰ ΜΝ 
μέτρα δὲ τεῦχε ϑεοῖσι" τὸ γὰρ μέτρον ἐσεὶν ἄρισφονι 

᾿ 

᾿ 
. 
' 

Ταῖαν ἐπιμοιρᾷσϑαι. ἀταρχύτοις νεκύεσσι. 6 
“μὴ τύμβον φϑιμένου ἀνορύξης, μηδ᾽ ἀϑέατα 

δείξης ἠελίῳ, καὶ δαιμόνιον χόλον ὀρσὴς. 5. 
οὐ καλὸν ἑρμονίην ἀναλυέμεν ἀνθρώποιο, 

᾿ Η ὼ Ὁ ἀμ. Σ κὴῷ 
1:16 εἰκίονε Βυΐτ5 ςαγταϊηΐδ. Αἃ δπὶ δὐϊυάις 

ἔώωις,, 

λ185 1 δὸρὶβ 758, ; ΟΜ ἜΝ 

ἥπου σοφὸς ἣν, ὅστις ἔφασκεν" Πρὶν ἂν ἀμφοῖν μῦϑον 
τ ' ὴ αχουσὴς, Ξ ν 

οὐκ ἂν δικάσαις. ν ἢ: ἈΠ Ν᾿ 

1, αὐδαίατ' εἰΐατη ἃ Ρ] αἴδτοθο, ἴῃ Ἰίργο ἂς ϑιοϊςογοτα γὲ- 
Ῥυβοδδε 5 δ᾽ γγϑδύ: Ε. Βκυκοκ. Αἀὶ Ὠοὶ. Βιάποκ. δὰ ν. 
100. εὐϑόνει τέ Μαϊ. εἰ γα, εἰν ἔμ ἐὴᾳ 

85, ἀχουῇ δίαι. ν 
Γ 00. 'τὸν ἀδοβξὲ ἴῃ Ναὶ. ᾿ "ἂ ᾿ 

οά. φϑιμένων Μαϊ. εἰ γι. ἰῷ ᾿Εν" 
ο6. ἁρμονίη» ἐναλυέμεν ἀνθρώποιο, σευνον τον “μή 

αἰ οϑεσάγε: χαρὰ ἔδοίνηϊ, τ πα τ ητο Γσογοηΐ δαδρίτ5 ἀδθισ 

γαιϊθε 

ἄν Ν᾿ 

δἰ ουγίοξιιβ τποδοη αὶ ἃγι 8. δι ἴοςὶ. Μαπζα οπίπι ὅ580 ἀδ- 
νεῖ Μεαϊείπα αδϑαϊνὲ ρον οι βοίπνα ἐπ ογογατῃ οῸ 
Βιππδηΐ ραγιϊαπν οοκοϊίοθο: διά ἰαχία αν δ ϊδναιν ἀϊδοὶ-- 
Ῥ απ ἐοιμοτίὶα νἰχὶς δυιοίον ἐμ ἰτι5 εἶδ, συδηὰφ 
Ρίασαϊατη ὁγαῖ ἀἰΠ|ὰ Βυπιδηὶ ςαδανονὶδ ἰδοῦ, οἷν κλμίο- 
τιον αὐυνᾶηὶ ἰρ86ὲ δι θεῖε, ποῖὴρὲ αὶ Ὁ ᾿οἴναν. 
Ἰαςοιη ναι θ. σαρϑα. Ῥγοάίζινα δαμὶ; δεγεὶ οἰϊαπ)-- 



ἸΠΟΙΗΜΑ ΝΟΥΘΕΤΙΚΟΝ. 461 

καὶ τἄχα δ᾽ ἐπ γαίης ἐλσείζομιεν ἐς φάος ἐλϑεῖν 
«λείψαν᾽ ἀποιχομένων" ὀστίσω δὲ ϑεοὶ τελέϑονται. 

ψυχαὶ γὰρ μίμνουσιν ἀκήριοι ἐν φϑιεμέγοισι. 
θοῦ φυγεύμια γάρ ἐστε ϑεοῦ χρῆσις ϑνητοῖσι καὶ εἰκών" 

οὔμα δ᾽ ἄρ᾽ ἐκ γαίης ἔχομεν, καὶ σιῶν τόδ᾽ ἐς αὐτὴν 
λυόμενον κύνις ἐστίν" ἀὴρ δ᾽ ἀνὰ πνεῦμα δέδεκται. 

]λούτου μὴ φείδου" μέμνησο ὅτε ϑνητὸς 
“ Μταργ δίς. 

οὐκ ἕν᾽ ἐς 4ιδὴν ὄλβον ἔχειν, καὶ χρήματ᾽ ἄγεσϑαι- 
1οὁ σιάψτες ἴσοι νέκυες . ψυχῶν δὲ ϑεὸς βασιλεύει ξθνονμί. "84 

ο΄ κοινὰ μέλαϑρα δόμων αἰώνια, καὶ στατρὶς ““δῆς "᾿ 
ξυνὸς χῶρος ἅπασι, πένηοσί τε καὶ βασιλεῦσιν. 
οὐ πολὺν ἄνϑρωσιοι ζῶμεν χρόνον, ἀλλ᾽ ἐπὶ καιρόν" 
ψυχὴ δ᾽ ἀϑάνατος καὶ ἀγήρως ζῆ δειὰὰ παντός. 

'᾽ιο «Μήτε κακοϊςἄχϑου, μήτ᾽ οὖν ἐπαγάλλεο χάρμη. 
πολλά τοι ἐν βιότῳ. καὶ ϑαῤσαλέοισιν ἄπιστα. 

᾿ 

» ᾿ ΕΣ 

πάτα Ῥίδσι 111π|8 ΠΟΥΤῸΣ Ρ]εθδοαΐαθ ἀπ πιὶ5, Ηπο οὶ 
ἀπο 8ᾷὲρὲ ἴπὰ Ὠοβοσοχηϊ δ νἱἀοηβ Ῥδιρθεγο8. ΠΟΙ 65 

- ὀχιγοίηδίη απϑπίπίάτη βορτο, ἀποθηΐεβ εἰμὶ ἰᾶτη δηχὶθ ἃ εἰτγ-- 
τοὐτηδία θυ αρίίατο, ἀπά τ ἰπέαρῦὶ σοπάδηι Βῃ-- 

εἴᾶο, δα, ἙΕἰτιγρὶβ το] ας δυδ8 ἰγαδαπὶα, ἘΒπκύυνοκ. 
98. τε Μαϊ. ᾿ 
ἀοι, Ῥοδβίσηστη ἱπὶ τπούδυτα ἀορτάνδίι ὁσπΐ ἴῃ ᾿ἰρνῖ5. Ἀὶ 

ὙΟΓβα8, Φαογαϊη δ᾽ πσεγατ ἰδοϊομθῖῃ Γοϑἐ ἐλ επῖιι8.- ΨᾺ]ΡῸ 
ἡερί ταν, καὶ ὁτάντες ἐς αὐτὴν λυύμενοι κόνις ἐσμέν, Τὰ οοδά. 
ἵνδεο, αὐ ἐπ ΑἸἰάϊημα εὐἀϊοπε, καὶ πώντα πρὸς αὐτήν. 
Βπυκοκ, γὰρ Μαϊ. εἰ αὶ. εῖμάε καὶ τάντω πρὸς Ναΐῖ. 
5ςεἃ χἄπειτα πρὸς Νίαϊ, ᾿ ἊΝ 

ες Δρ5, λυσμεψοὶ κόνίς ἐσμὲν Μαῖ, εἰ ναὶ; 
χοῦ. πλούξω μὴ γαυροῦ Μαϊ. " 
ἀοδ. ἴσον Μτι, δὲ ψαῖ, Ἰοσδηὶθβ πππὸ νϑυβιπὶ ροϑὲ τοῦ. 

τς Δρ6, μὲν ἄρϑρα Μίαϊ. [Ιάἄοτα τὲ δόμων δὴ Ῥγὸ δι αἰώνια. 
᾿Θ' χογ. φοενὸς αὐ δε οιμι βον. δ , 
μὰ λοϑ, ἐπίέκη ΝΑ. ᾿ 

τ 10, ἐπαγάλεο Ναῖ, 
οὐ χααιν πολλά τοῦ ἐν βιύότῳ καὶ ϑαρσαλέοισινε ἄπιστα. ἴπ 
ςοδά. οἸηπίθα5 βογρίανα ροιμαϊίπηας νοοὶδ θα οι οβὲ ἥπδὲ 
Μᾶς, Δἰάςχα ν᾽, 80. νεοσσοὺς ρταφβίϑοϊ, Ὡοὴ μεοττούς, 568 χῃϊ-- 

" 

ἮΝ 
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καιρῷ. λατρεύειν, μηδ᾽ ἀντισινέειν ἀνέμοισι. 
πῆμα, καὶ ἀχϑομένοισι κακοῦ λύσις ἤλυϑεν ἄφνω: 
“Μὴ μεγαληχορίῃσε τρυφῶν φρένα λυσσωϑ είης. 

εὐεσιίην ἀσκεῖν, ἥ τις μώλα πώντας ὀνήσει. 
ὅπλον» τοι λόγος ἀνδρὴ φομώτερόν ἐστι σιδήρου. 
ὅσιλον ἑκάστῳ γεῖμε. ϑεός " φύσιν ἠερόφοιτον 

τυΐα δυπὶ δὸς οἱ υἰχ δἰ πο νοΓ βίου ἀΐϊρπα. "Μαίοτί5 γηθιηθηεΐ ται δ ΘΟ ἤθῖὴ ἰὼ ἢος νοῦϑὰ [οςὶ, «αὶ 5ἷς νὰ 
Ἰερίτον : πολλάκις ἐν βιότῳ καὶ ϑαῤῥαλίοισιν ἄπιστον. ἴῃ ἃ 
οοάΐςε τορογὶ ἄπιστοι. Βκυκοκ. πολλάκια ἐν Μαυι. εἰ αι. 

᾿ Ῥεῖπαε ϑαρσαλέ εἶσιν ναι. Ἐχιγοιηῦ νδίβε ἄπιτον Νίαϊ. 

᾿ς ΟἸηἑθιι5. ἰδοιο οἱ ἀϊβεϊηοιίο. Ῥαγιϊσαϊαπη μὲν ἰπβογίοια. 

1152, ΒΕΝΙκοΥιθ:, ΠΡ δεῖς. δὰ ϑορβοοῖ. Αἰλεὶ Ῥ- 800. “ ἘΠῚ νἱν εβγοβίυδ:.,, τας ἀντεπλέειν --- Βοον ας 
ἄσπι νἱἀείαν ΝΟ. ν, 115. 

Καιρῷ λατρεύειν, μηδ᾽ ὠντεπλέειν ἀνέμοισι. Ν ᾿ὰ 
ῬΓῸ ἀντεπνέεεν, οἱ ἈΙΗΐ Ἰοοΐ Ὠΐς 6556 Ροϊοβι. “ δε ηαίά-- χΐ ἀς ἴάβογε ἰγγίίο γεοὶς ἀϊςαΐω. ἤαγε οὐπίγα νεγιίου ἢ αυοὰ 
τῇδ 15. οἰϊα πὶ ἱπορὶς ἥΐϊ, ἀυδτη γιανίβαγε οογίγα Ψεπέοϑ, 
υδπθυηιηΐβοπι ναὶ δἀνεγρίβ νϑηϊβ τοιπογάχω δαχι!ο μᾶς. Υἷβ ΡΥ ΟΡ Π Πτον, ; ᾿ 

αλδ. πῆ γὰρ ἀχϑ. Μαῖ, | ΤΥ. ω 
χά. μὴ) μεγαληγορέῃσε τρυφῶν. δὶς ορίϊπις. ὑτ5 οοὰ. 

πο ἀΡ5ήῆιθ ῥῸ ἀλίδιν ϑμεῖιν γορομὶ ρΡοίογδὲ οἱ ἀθρόαι. 
δῖ Ρυϊυδην πὶ τρυφᾷ ἱ εἰ αυδηναϊοιω “γ]6 Ῥω Ῥγοΐδοίο πο ἱβπογανι δὼ- οἴου Βειῖτι5 σαγτηΐηΐβ, Μοηθοβο αὰ ἤδης αἴδαι δάϊαπι 

δια μὴ) μεγαληγορίῃ τρυφῶν. Βκυκποκ. μεγαληγορῃ Μαι. 
εἰ ναι. 

ν15. [περηἰϑδίτηα δὲ Βογατη νογβασμι ἴῃ ἐπηργοββὶς 

Ῥοδὲ ὄρνεσε ποθ ἀρηοβοὶξ μι οοὰ, ὀδιηηθ 8 Γόβροΐ τὴθ-- 
ἐγ Ἰεχ. ΝΏΠ]8. δηΐτη οδὶ ροδία, τὸ Ῥοδδί 8. «μά δμ), 
«αὶ πηοάίαπη ἐπὶ ὄρνεσε οογγίραμογί!. Τλοὺ5 ἀδάϊε ἀνίθυβ. φί- 
σεν ἠερόφοιτον, υδτα παίμγαπι ἀδγίαπι Ἰαϊϊια νογβὶο λαχία 
ἀερτγαναία γᾶθεα δαμορίτἰοποτὰ τομὴ: ΘΌΠι Ἁ 
1μεομΐθι5 ἀφάϊ! φοἰθγίδαι ἐπι εἰ σοδωτ; «υρὰ νογτῃ δὶ... 
ἸΝΏΠ]ὰ οπὶπ ἔεγα δὲ σαάτα ἴθὸ ουγϑὰ ΠΟῺ. ἃ 
δοαυΐαν ἰαυγίμαπι σϑηαδ, ἐπ ἄπο ρηγαβίῃ νωγίαϊ. Ξ ταύροις δ᾽ αὐτόχυτον κέρας ἐστί. Ναϊρο Ἰερίϊαν βία μἢ]Ὸ 
βθηβιι: ταύροις δ᾽ αὐτοχέτοις κεράεοσι. δῖος . βοσί-- 

ῥνι Ῥὸα Ολγιοὶηὶβ μαΐαβ᾽ οοάῖσοβ. αἰ τη οὶ ἰὼ διοβδοὶ ᾿ δαβεωι ταύροις, αἰϊὶ ταύρους, Θτοιίωρ. ἀφᾶϊι: «τκαύροις δ᾽ 

ν᾽ θὲ ἤθη οονγορίδων ΝΝ 

᾿ 

ΐ 
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ὄρνισι" πολλὴν ταχυτὴτ᾽ ἀλκήν τὲ λέουσι" 
φταύροις δ᾽ αὐτόχυτον κέρας ἐστίν " χέντρα μελίσσαις, 
ἔμφυτον ἄλκαρ, ἔδωκε" λόγος δ᾽ ἔρυμ᾽ ἀνθρώποισι. 
φῆς δὲ ϑεοπνεύστου σοφίης λόγος ἐστὶν ἄριστος. 
β βέλτερος ἀλπήεντος ἔφυ σεσοφισμένος ἀνήρ. 
β ἀγροὺς καὶ πολιὰς σοφίη καὶ νῆα κυβερνᾷ. 

.. Οὐχ ὅσιον πρύπτειν τὸν ἀτάσϑαλον ἄνδρω 
ἄδεικτον " 

αὐτοφυῶς κέρα ἐσσίν. Ῥναρδ  ἰ586ὲ τῆθὸ ἱπάϊοίο, ταύρους 
δ᾽ αὐτοφυῆ κπέρατ᾽ ἐοτίν. ῬεΟΑΒΙΠοτ εδὲ ποβίγα ομθη 4-- 
ἀϊο, ἀπὰς ψοίονὶβ. βευ ρίας νοβε δ ἰδ Ῥυορία5. ἐπϑιβεϊῇ. 
Βπυκοκ. ἑερόφυτον Ναὶ. 

τ18. Βοκίκογαβ:, ἴῃ τοαυϑίηο Θχοτ θ] αν }5 (ΠΟΤ ἸΘΟΥΠΙΏ, 
τοῦ θυ τηδηηὶ οδὲ, δὰ πολλὴν δἀδογρίθστα νἱἀϊ πιύλοις. ““ 
ΓΟΡΑΡί τὰ. ας οοττοοιϊσηθηι οὐ τἰνρὶ Φοοῦ ΒαΧχονΠ ])οη- 

515. (δουθο άϊ, εὐ [λ!ου ) ἱπνθηίαση ρυοααϊ εἰ τπουῖο 
ἁιάανι Βγαποῖίαβ ἴθ ποι δῇ Απδογθοηὶ 8 Οδγτηΐηδ Ὁ. 
8. εἀ. Τιῖρ5.. δε ἀπάτπι ἰΐὰ δἰηδη ἀανοῦαὶ Ῥυδοβϑίδη  85-- 
βἴπηιι5 ϑυ θυγρία8. Οαἰδίογάιιδ: , ὄρνησε πολλοῖς Βαγτ.- 
ἀθῶα νορὰ νἱἀοίον -- ΘΥΙΡαγριὶ σοηϊθοίαχα,“.. ΑἸΡῚ 4υ0-- 
απὸ. απο γόσεπὶ ΠΙΡγαν  ἀορτγανατνιιηὶ. [ΙΑΥ ἢ ΙΟἢ8. 46 
Ῥυίμάσ. υἱῖ, ο. ὅ1. ᾧ. 2οά, τόν τὸ σκύλακα καὶ τὸν παῖδα- 
Τιοροη στη 6586 --- χαὶ τὸν πῶλον, τπομὰὶ ἴθ οαϊιίοπα 
ἘΙοσϑ πρὶ Ὁ. 415. Οομῇ. Βαβι. δά ατέρον. Οογ, Ρ.. 
555: 856: υ 

; πδαι δ᾽ ἀοοδὲ ἰὰ αὶ. Ἠείηάο αὐτοχύτως Βα ομὶ ἅτηθῸ 
ςοὔά. χεράεσσι Νίαξ. κέρατα καὶ γαῖ. ᾿ 

ο ᾿ 
120. “λόγων δὲ ὅς ἐστιν ἄριστον Νίτιϊ. λόγον δὲ ὅς ἐστιν 

ἄριστος Ναὶ. ' 
ται. Ηΐς νϑύϑαϑ ἀδοϑὲ ᾿ὼ Ναὶ. Τιδοῦηδα, απ Ν᾽ αἰϊοᾶ-- 

ὨΌΙΩ ΟΔΤΟΓΘ ΤῊΪΓΟΥ, οασϑὰ τηδηϊξοβία οϑὶ : βἰταπίαιθ ἀρρᾶ-- 
χεοὶ, ἀπάς οτἷα δῖ ἀϊνευϑιίαϑ βογρίασας ἴῃ Ῥγαθοεάθηξα 
νόθα. ϑ0λ !Ποεὲ Πἰργασὶΐ ὁσα]ὰβ ἃ ΡΓΙΟΣῚ λόγος ΔΡονγαν 
δὰ ρΡοβίοσιιβ. ἵ ᾿ 

τά. ἄδειχκτον. Ιωϑοϊϊοχιθὰ οοαϊοὶα πηᾶάε Βοος 5Π|8]. 
Ῥαγυμρει ἀεργανϑίαμπι δὶς σνοϑείταὶ: ἴῃ ὁ9 οῃΐτα δογίρίαμι 
ἄδεχτον. 1)6 ἰλοϊπογοβο σαδηᾶο ἀϊοίϊιν δειενύεον, να]οῖ 
ἡπαϊοαγθ, εόποηοοτ. ἄδεικτος, ἐ5 4μΐ ποπὶ ἱπαάϊοαίωσ, Ν416 
γψηϊρο ἄτιτον, Βκυνοκ, ἀνδρ᾽ ατάδεκτον Ναὶ. αἀδεκτον 
Μαϊ. Μαιοδηὶ βου ρίαγα νεγὰ υἱάείαγσ. Μοίαὶ ρΡοξίὰ 
βοδοβθίατη Βοιαίμοια ἀναδέχεσθαι καὶ κρύπτειν. Οἷ, ν, 
1.7. 128. ' ' 

2 
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ἀλλὰ χρὴ κακοεργὸν ἀποτροπάασϑαι ἀνάγκῃ. 
“τολλώκε συνϑνήσκουσι κακοῖς οἱ συμπαρεόντες. 
Εν Φωρῶν μὴ δέξη πλοπίμην ἀνδρῶν σι 

ἀμφότεροι κλῶπες, καὶ ὁ δεξάμενος, καὶ ὁ κλέψας. 
Μοίρα παισὶ γνέμέεν" ἰσότης δ᾽ ἐν σιᾶσι 

"ἀρίστη. 
«Δυχόμενος ποῖβοι σιάντωψ, μὴ τέρμ᾽ ἐἐπιδεύης. 

Ὡ κτήνους ϑνητοῖο βορὴν κατὰ μέτρον ἕληαι. 
ἀδοῆνος δ᾽ ἢν ἐχϑροῖο πέσῃ καϑ' ὁδὸν, 'συν- 

ἔγειρον. 
πιλοζόμέγον δὲ βροτὸν καλίλίσρονιον. οὐχ ὑπωλύξεις. 

χϑ, Ἐν ΟΜΝ ΤΑΝ ψαί... ἰ 
χ27. κλοπίμων αι. ἀδικων Μαυΐ, εἰ γαι. 

129. μοίρας παισὶ νέμειν. Νείὴρθ ἔσαξ:- ἡ πῤε νον 
εδὶ ἴῃ ππο οοά. ἴῃ ἀπο, μοῖραν παισί. μοῖραν 
πᾶσι. Βκυνοκ. μοῖραν αὶ. ἄριστον. "Ἧς ἣ γι. δας, 
ὙΟΥΒΌΙΩ δἷο ἰεβᾶπι: 

ο΄ Διοῖραν πᾶσι νέμειν" ἰσότης δ᾽ ἐν πὔων. ἃ ἄριστον. 

-ηϑος κα Ἀἀνογθία! εγ Ρευγᾶγο Ροδίτωπι ργὸ νυϊξαντὶ 
Τέλος. --- ς. Ῥοόία δαὶϊ βετγὶροὶξ ἂδὺυὶ δεμαῖι βογίθεγε,. 
ἐπιδεύη : αασὰ τ γα: ̓εἰΐατη Η. δίερβαῦο Τῆο5. ὙΤ. 1. οο],. 
919. ἘΜ ἴουτιδ, οὰπὶ Θαἰβίογα5 ς Βαᾶγ, ἐπιδευης ἐπο.-- 
ἰαγενῖι, ἃ 0 δὶ νεγδιϑ ἰαηρβεπάϊ εἰ δἰς τεπηρεπάϊ βυηΐϊ: 

᾿Αρχόμενος φείδου πάντων, μὴ τέρμ᾽ ἐπιδευὴς 
καὶ κτήνους ϑνητοῖο βορὴν κατὰ μέτρον. 

Ουἱὰ 5.1 -“βορὴν κτήνους ὕ (1. ε. ϑνησιμαίΐου) καταὶ 
μέτρον αἱρεῖσθαι, αὐἰς αἰΐχαδι ἀπ ή05 τὴν ἰδηδθ5. υἱάϊπιιι5 
Ὠδαδοα Ρυηἀΐ, 40 ἐεπηρυγα σαγῸ τποττοῖπα γοδίγίοίε ραγ-- 
φεάὺς μαβοοθδὲ τοις τοῦ ἀλάστορος στρατιώτας. κατὰ μέ-- 
τρον, μάγεθ. Ορρ. ὠμέτρως, ἕως ΩΝ ϑυΐδαθ Ὑ. Π. ν. 
846. Μέτρῳ ὕδωρ πίνοντες, ἀμέτρως (Ὁ. ἵν Ρ. 157. ἀμετρὶ) 
μᾶζαν ἔδοντες. 

133. κ᾿ ἢν Ναῖ, συνεγειρε Ναι. συνέγειραε Μαὶϊ, ̓  
158. (οὐ. ρΡ]εγίψιια Βα βεπὶ πλαζόμενον δὲ ν καὶ 

ἀλήμονα οὔποτ ̓ λα έγεῆε, ἴῃ 86η. νυ. Βαβεηὶ κι κι ἀντ᾽ 
ἐχϑροῖο τυχεῖν φίλον εὐμενέοντα, ἄνοὰ τδροϑαΐ Ῥγὸ νὰ]-- 
βιο ἀντ᾽ ἐχϑροῦ τυχέειν φίλου εὐμενέοντος. τ᾿ θὰ τε 

αἰ. εἰ γαῖ. οὔ ποτ᾿ ἐλύξης Μαϊ. δεῖ ποτ᾽ ἀλεξεῖν Ὑαὶ. 
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βέλτερον ἀντ᾽ ἐχϑροῖο τυχεῖν φίλον εὐμενέοντα. 
ἀρχόμενον τὸ κακὸν κόσιτειν, ἕλκος τ᾽ ἀκέσασϑαε. 
μηδὲ τε ϑηρόβορον δαίσῃ κρέας" ἀργίποσιν δὲ 
λείψανα λεῖπις κυσίν" ϑηρὼν ἄπο ϑῆρες ἔδονται. 

φάρμακο μὴ τεύχειν " μαγικῶν βίβλων ἀπέχεσϑαι. 
γηπιάχων ἀπαλῶν μὴ ἀἁψῃ χειρὶ βιαίᾳ.. 
φεῦγε διχοστασίας καὶ ἔριν, «τολέμου προσιόντος. 
μὴ κακὸν εὖ ἔρξης " σπείρειν ἴσον ἔοτ᾽ ἐψὲ πόντῳ. 

Ἡργάζευ, μοχϑῶν ὡς ἐξ ἐδίων βιοτεύῃς. 
σᾶς γὰρ ἀεργὸς ἀνὴρ ζώει κλοπίμων ἀπὸ χειρῶν. 
μηδ᾽ ἄλλου παρὰ δαιτὸς ἔδοις σκυβάλισμνα τραπέζης" 
ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἰδίων βιότων φὰγέοις ἀνύβριστα. 
εἰ δὲ τις οὐ δεδάηκε τέχνην, σκάσττοιτο δικέλλῃ. 
ἄστι βίῳ πᾶν ἔργον, ἐπὸὼν μοχϑεῖν ἐϑέλησϑα. 

᾿χῆθδ. ϑηροφϑόρον Ναϊ. ᾿ 
157. ἔδονται. ϑῖς οοδᾷ, οἱ Ῥυϊπιατίας Ἐδ|ϊ, Ῥουρθγϑτα, 

ἴῃ βεαϊου 5 ἔδωνται.. ἴῃ 884. ν. ςοβᾷ. οἸημοβ μὴ τεύ-- 
χεον: Ἰργοβδὶ τῦᾶ]θ μη τεύχου. Βκπυκοῖ. ἢ 

.χὅδ. βιβλέων Ναὶ. ἶ 
εχὅ0. νηπιάχων οὁπαλῶν μὴ ἅψῃ χειρὶ βιαίᾳ. ΑἸὰὰ5 εἀΐ-- 

ἄϊι, νηπιάχοις ἁπαλοῖς μὴ μᾶρψη χεῖρω βεδέως. ααοὰ πὲ 
ανδοεατα 4αϊάθῃι 651. οὐ ἡραρείαν μῇ μάρψῃς. ἴχ ἀπὸ οοά. 
τορουῦὶ μὴ ἅψῃ, ἀπᾶδ δὰ βοπυΐηδια ἰδοιίοηθι ργ οἰ ἑνὶ νἱδ᾽ 
Ῥεγάποϊιβ ἕα!. Βκυνοκ. νηπιαχὸις αἀταλοὶς μὴ μαψὴ χείρα 
βιαίως Νίαϊ,, Ῥυϊοσὶ δυ}]. 8. νουθὶ μάψη δαρεγβογιρίο ρ 
8 τηϑηΠ βθοαπάδ. νηπίαχοις ἀταλοῦ μὴ μάρψη, χειρώ βιαίως 
αὶ. ἢππο ψουϑῃ ἰηΐγα ροδὶ 195. ροβιίαμη ἨΔ ΌΘΏ8. 

τάο. διχοστασίας εἴ δεσιηάο ΔΡΒίης νοῦϑιι βιοτεύῃς 60-- 
ἀἰοῖδ πἰϊαηίον 46. Βκυκοκ. διχοοτασίην Νῖαϊς, εἰ γαῖ, 

τά“. βιοτεύσης Νὰϊ. ἝΝ 
445. ἀλλ ἀπὸ τῶν ἰδίων βιότων φαγέοις ἀνύβριστα. 

δ δῷ ΑἸά 5. οὐϊάϊ ὠπὸ τῶν οἰκείων, ὁ φἰορδοιηδίδ δϑὶ, 
Οὐδογναϊιτησιθ ἃ πὶς ἔπὶξ ἴθ ἀπὸ οοἄϊοο. Ἐπ 4110 εἷε-- 
δαμπίοτα Ῥοδὲϊοατηητια Ἰδοϊοπο τοροϑαΐ, ὠνύβριστα. Νεα- 
ἔστη οϑὶ ρίυταϊια δήάνεγθιὶ νἷοθο. Ψυ]δὸ ἀνύβριστος. ἢ 
Βπυποκ. τοῦ ἰδίου βιότοιο Μαϊ. φάγοις Νίαϊ. εἰ Ψαϊ. ὠνυ-- 
βρίστως Νίαι. Μεγβάτη εἷς Ἰδρσὶ νϑ]ίτη: 

ἀλλ ὠπὸ τοῦ ἰδίου βιότοιο φάγοις ἀνύβριστος,, 
146, σκάπτοιτο δικέλλῃ. Μεϊα5 εδὲ ἀϊοίαπι. πᾶς 4αὶ 
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γαυτίλος εἰ σιλώειν ἐϑέλεις, εὐρεῖα ϑάλασσα" 
εἰ δὲ γεωστονίην μεϑέσεειν, μαπραΐί τοι ἄρουραι. 

1δ0 οὐδὲν ἄνευ καμάτου “τέλει ἀνδράσιν εὐπετὲς ἔργον," 
οὐδ αὐτοῖς μακάρεσσι" ιόνος δ᾽ ἀρετὴν μέγ᾽ 

ὀφέλλει. 

εἰὕρμηκες, γαίης μυχάτους προλελοισιότες οἴχους, 
ἔρχονται βιότοιο κεχρημένοι, ὁτισιότ' ἄρουραι, 
λήϊα κειρώμενωι, καρτιῶν τιλήϑουσιν ἁλωάς" 

τόδ οἱ δ᾽ αὐτοὶ πυροῖο νεοτριβὲς ἄχϑος ἔχουσιν, 
ἢ κριϑῶν" αἰεὶ δὲ φέρων φορέοντα διώκει, 
ἐκ ϑέρεος ποτὶ χεῖμα βορὴν σφετέρην ἐπάγοντες, 
ὄτρυτοι" "φῦλον δ᾽ ὀλίγρν τελέϑει σιολύμοχϑον. 

ἃ 
Υ 

86 Θχουβαθαηὶ, σιθᾶὰ ῥγανΐβ ἁὐιϊθι5 υἱοίΐωυπι αυδογεγεηῖ, 
ἀϊοεθαμὶ, αὐ 116 ἀραιὰ Οομίοαμι βυοορΒαπίᾶ: 

τί γὰρ πάϑω; σκάπτειν γὰρ οὐκ ἐπίσταμαι. 

Βαυκοκ. τέχνης ΝΜΙαΙ, 
τάϑ8, πλόον αϊ. 

180. πης νογβατη ᾿Αρο ηὶ ΜΙ]εβίο ἐγ δυΐε 5. Π ον -- 
δἰ68 Ηεριποβ ομΐδ Ρ. 577. Υ. Βαδηκεοη. δὰ Χεοηορμοιί. 
ον τῷ ΟΝ Ῥ- 227. Ἰὑγη. 

Ὀκαν ἧς ταλατα ἴῃ Μιι, 
ΕΣ ἐκωει, Ἐ, εἰ αι. 

πυρὰ ἀϑϑίνὰ ἐκ ἀρσλοκτι πὰ ἴθ νὰ 
βανῆ α ο, ὦ ξ΄ βὸν «Σπάρτα μὲν ἐκεί 
ξαν, ἀε ἀπο ις Υ. ἐς ἀρ, Ὕ, ΜΝ. εσῖν, ἔασον ἴῃ. 
Ἑιγϊοοῖορ. ΝΜ: [. οο , 18 

"" --- οὕνεχα δὴ μὲν 
ΕΟ σαμένη “δλένη ὑπεγείνατο Θησεῖ. 

ῥπὰ ΜΒ ]5 Βγζϑηΐ. ἰὼ ΑὨίδοὶ. Ῥαϊαι. Τὶ 
δ ἐ τιναξαμένων. εὐ ποιὰ ἀυδίϊο 

ΑἿΣ ορογίογο. 
“1885. ὃ αἱ. εἰ Μαϊ. 
᾿χ58. ἄτρυτοι. ϑὶος Ἰοβοπάμπι 6586 Ρ ικαβῖς ἱ ἦρβα πιδιιὶ- 

πὴ οδίοπα . Ιὼ οοὐά. δογίρίατη ἄτρυτον, τ ΤΌΡΠΘΡθιβ 
οὐϊάϊι. Ῥεδδίπηθ, ὁχ ἔγοααθηι μεγυναίαιίοπ Πα γατι ἡ 
οἱ ον, ἴῃ ΑἸάϊπα ἄτρητον, υοὰ τοοοπεϊοσατη, ααογαπάδιη 
εὐϊογάτα ἱπημογίία πλδυρανα τόνοςαν ἥ, Βκυύκοκ. ἄτρυ-- 
τον δαὶ. Ἅ.}1 

᾿ -«Ὄ 
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κώμνει δ' ἠεροφοῖτις ἀρεστοπόνος τε μέλισσα 
ιθο ἠὲ πέτρης κοίλης κατὰ χηραμὸν, ἢ δονάκπεσσιν, 

. αἢ δρυὸς ὠγυγίης κατὰ κοιλάδος, ἔνδοϑε οίμβλων 
σμήνεσε μυριότρήτα κατ᾽ ἄγγεω κηροδομοῦσα. 

Μὴ μείνῃς ἄγαμος, μή πως νώνυμνος ὄληαι- 
δός τι φύσει κ᾿αυτόξ' τέκε δ᾽ ἔμπαλιν, ὡς ἐλο- 

 νν ἜΝ λον; ἰχεύθηξ: 
66 ᾿ Μὴ προαγωγεύσης ἄλοχον σέο, τέκνα μιαίνων" 

᾿ οὐ γὰρ τίκτει παῖδας. ὁμοίους μοιχικὰ λέκτρα. 
μητρυιῆς. μὴ ψαῦε τὸ δεύτερω λέκτρω γονῆος" 
μἡτέρω δ᾽ ὥς, εἷμα τὴν μητέρος ἴχνιω βᾷσαν. 
μηδὲ κασιγνήτης ἐς ὠπότροσιον ἐλϑέμεν εὐνήν- 

170 μηδ᾽ ἐπὶ παλλακίσιν “«τατρὸς λεχέεσσι μιγείης. 
᾿ς μηδὲ γυνὴ φϑείρῃ βρέφος ἔμβρυον ἔνδοϑι γαστρὸς, 

159. ἠεροφοῖτις. δὶς ἴῃ ἀπὸ οο4. ϑβογίρίστας Ἄαϊβὸ 
ερόφοιτος. Βκυκοκ. ἠερόφουτος ἀριστοφόνος δαὶ. 

1θο. ἢ πέτρης Ναῖ.᾿ ἅν ὁ ἘΝ Α Ύ ΑΚ ὐὐρν : 

τθ5. μυριότρητα, κατ᾽ ἄγγεα. Μετὰ εϑὲ, 5ἱ ἅπας 4118, 
ΒΒ κοαϊ ποϑίρὶ οηρηδαϊϊο ἴα Ἐρίδι. εὐἴξ. 10 ΓΡ. 80.]: 
Δονάσβε ναϊρο Ἰόρίαν χατ ἄνϑεα. Βκυποκ. μυριότητα 
Δα. βυρογβουιρίὰ νόος ἰφιἱηὰ ναγίοέαίεπι. Ὕα ἄνϑεω 
Ἅῖ. ἐὲ ναϊ. ᾿ ΣΟΘΜΟΝ 

τθ5. νώνυμνος. Ῥεογρονγᾶπι ναϊσο νώνυμος. Βκυποκ. 
τῦγ. μὴ ψαῦε τὰ δεύτερα. δῖ. Βεηδ ἴπ ππὸ οοθίςο. ἴῸ 

ἄποιαβ 8115. μη) ψαῦέ τε, ατιοὰ παπᾶ χηΐητβ ἱπορεττι 688 
ἀπάτη νυϊσαίαπη μὴ ψαῦέ γε. Βκυποκ., ψεῦδε: τὲ ψαῖ. 
ψαύετε δεύτερα τέκνα Νῖαϊ. 

108. μητέρα σεῖο τίμα" χρεῖσοον γὰρ ἂν ἴχνια βάσσαν 
αἱ... ἱ ; : 
170. ἐπὶ παλλακίσιν πατρός. 8ῖς Ἰοροηδατα: ποῖ, πὶ 

ὅπ Ρ]εγίϑαιιο οἄπει., παλλακίδισε. ΑἸάιι8. οἀϊάογαὶ παλλα-- 
χίσσι. ἴὰ πο οοἄ. οὐδὲ παλαπκῆσι, ἴῃ «]1ο παλακίσι. Μὶὰς 
ΠΝ τοῖν 8 ἰῃ νοοδ τιϑὶ (αἰ ἰϑδῖχαα Ῥοοσαίπηιν πεν. Βαυνοκ. 

ἴον υϑιιβ ἴῃ ΚΝ α, δῃϊὸ 100. ΡΟϑ 15. ἐϑ. ὰ 

171. βρέφος ἔμβρυον. ῬΙεπα Ἰοοαιο,; 4πᾶθ Γαβὶς Ὑἱρο8 
ἀοοῖο5. αὶ εἰς ἘΠῚ ρΡβθυ5. βου ρβογαηῖ. Νάτα ἔμβρυον Ῥτο- 
το αὐτδοιίίνασπ οϑὲ. σκόλαξ ἔμβρυος ΒαΡεαὶ Ερριαϊνὶςα. 

᾿π, Ἠ, διορθαη. ΤΠοβᾶαχ, Ὑν, 1. ο. 796. Β, ᾿ 
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μηδὲ τεκοῦσα κυσὶ δίψῃ καὶ γυψὶν ἕλωρα. 
μηδ᾽ αὖ παιδογόνον στοτὲ τέμνειν ἄρσενα κοῦρον. Ὁ 
μηδὲ τεῇ ἀλόχῳ ἐγκύμονιε χεῖρα βάλοιο. 
μηδ᾽ ἀλόγοις ξζώοισε βατήριον ἐς λέχος ἔλϑοις. 
μηδ᾽ ὕβριζε γυναῖχω ἐπὶ αἰοχυντοῖς χείλεσσι. 
μὴ παραβῇς εὐνὰς φύσεως ἐς κύπριν ἄϑεσμον. 
οὐδ᾽ αὐτοῖς ϑήρεσφι συγεύαδον ἄρσενες εὐναί. 

σοὺ  οΥΝ ι, . »ὰ πὶ 

. 13, Ηίΐς νογβϑὰ5. ἰὴ ΝΜαϊ, εὐ δι, ι78, τὰς δῖ, 
-- ΜΑΣ κοῦρον. Ἑϊίατα Εδηρίδεξ αἰκὶν ἐν παρε, 45, 
ἄρσεν' ἐντίκτω κόρον, ἱπδρίμπ γι ἀἰοα!α πῆι Βεαμοκίο υἱ- 
δικπ ἱ 8. Ρ. 1586., φαδια. ποία ἐπετέμνων, Δ. ΤΣ ἐς 
πεδῖο - Μυδδγανίαθιδε πυπιδηὶ αυΐά, Βυϊπαπῖίον {πιὰ ἔε- 
γοηθιιτ, Ρᾶβ8ι5 δὶ. Νφηῃ πιοηγϊπογαὶ Βεαποικίαβ νεκύων 
κατατεϑνειώτων 5ἰταϊ απ ας, Ρ]οομαβιποχαπι, 4ηογαπὶ δὲ-- 
δηϊβορίϊο πὸπ δϑὶ τοξοορβη ἦα δα νἰνύχῃ, ἡ αἴ το τη 8. οομι-- 
Ραγᾶϊόπιο οατω τοσοπεϊορίδιι Πΐη κε ἴῃ τίβατα νουίθηα. 

1γά. μηδὲ τεῦ ἀλόχῳ ἐγκύμονι χεῖρα βάλοιο, ϑὶς ἴῃ τὸ 
οοὐ, βογιρίιπῃ. ἴω αἰΐὸ ἊΣ τις ἡ --α γχνμακη ὕπάε οτ- 
1ὰ νι)βαία Ἰθοιο, Βευνοκ, Ριὺ “ἢ ναι. τις ἢ, αι, τὸ 
σῆ. Ἰθεϊπάε βάληαι ἴῃ ἀμ ΒΟΒὼ8 δὼ 

175, ἐς ἔλθοις. δὶς ἴῃ τηὸ δοά. χσυοᾷ Βο ῥῬγδο- 
μὲ ἢ λθάν., 55. Κ. 181. ᾿ βαίνειν 
Ῥγδοῖα! ἀυογαπι,  Ἱεοδ οι βαίνοις. ιὲ8. τηοαὶ5 
νδιίαθἶβ την ατ ἐῃ Δα οἰ Ἰἰγαστίογαγ ἰϊοεμεῖᾷ. 
Βκυνοκ. ἐλϑεῖν Μαϊ, εἰ γι. 

-- 

φάη ἴῃ γεβρίδῃ. δ᾽ ᾿ ᾿ 

ὅρω δ᾽, ἐγὼ σ᾽ ὡς δεξιῦς ὑφειλόμην Ὁ 
ἰουσαν ἤδη λεσβιεῖν τοὺς ξυμπότας, δὰ 

Ουἱ Ἰΐδτῖβ. δὶ! υΐ, ρΊανα ἤδο ἀδ τὸ ἴω μοιΐ5 ποϑέγὶα αὐ ο- 
πιΐοαπι τορονίοι, Βπυνοκ, αἰαχυντοῖς ἐπέεσσεν δὶ, ἀπαε-- 
σχύντοις χειλέεσσιν, αὶ, ἴῃ ἄτι γεῦϑὰβ βοβὲ 170, μοδὶ- 
ἰ5 6ϑ5ὶ, ἰ τὰ ᾿ ἘῸΝ 

178, οὐδ᾽ αὐτοῖς ϑήρεσσε συνεύαδον ἄραενες εὐναί, Ἠϊς 
γογϑιι5 ἴῃ ΑἸάΐπα. 6 ἱομς. Ροϑὲ γ, 174. Ροδίϊαβ ο5ι, εἰ 
δὶς ΟΧΡΓόδϑιιδ: δύνα ὶ ἀρρζς 

οὐδ᾽ αὐτοῖς ϑήρεσε ἄρφην συνέβαδεν ἐς εὐνήν. 
ἃ Ῥογίεπίαπι Ταρεθε ταὶ! δαιόνετο, ἥάμπὶ ἰὰᾷ 

τις Ῥνορύγαγς πόπ, Ροσϑεῖ, δοτὶρίυδ δϑὲ γευϑυδ ἐπ ἐγὶτ 
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᾿ μηδέ τε ϑηλύτεραν λέχος ἀνδρῶν μιμήσωιντο. 
ο μηδ᾽ ἐς ἔρωτα γυναικὸς ἅπας ῥεύσῃς ὠκώϑεκτον. 

οὐ γὰρ ἔρως ϑεός ἐστι, στάϑος δ' ἀΐδηλον ἁπάντων. 
μηδὲ κασιγνήτων ἀλόχων ἐπεὶ δέμνιω βαίνειν, 
στέργε τεὴν ἄλοχον" τί γὰρ ἡδύτερον καὶ ἄρειον, 
ἢ ὅτων ἀνδρὶ γυνὴ φρονέη φίλω γήραος ἄχρι, 

85 καὶ πόσις ἡ ἀλόχῳ, μηδ᾽ ἐμπέσῃ ἀνδιχὼ γεῖκος ; 
μηδέ τις ἀμνήστευτω βίῃ κούρησι μιγείη. 

-Μηδὲ γυναῖκα κακὴν πολυχρήματον οἴκαδ᾽ 
ἐν ἄγεσϑαι, 

λατρεύειν δ᾽ ἀλόχῳ λυγρῆς χάριν εἵνεκω φερνῆς." 

Βὰ8 οὐδ. υὐ δὰτὰ ἥϊα δηΐο πὸ5 ὀχ θαογαὶ ϑυ]Ρατγρίαβ, 
ΒΑαυνοκ, Ἐϊίαπ ἴῃ ΝΙαΙ. οὐ αὶ, ροϑδὲ 174. Ἰορίταν, σύν- 
συνα δὲ Μαι, ν 

179. ὠνδρὸς Νῖαϊ, 
χϑο. εὕσης δαὶ. 
χ85, τέκνον ἄλοχον Μαῖ, 
χϑά, φρογέει ΝΜ 6Χ' οὐΥντ, Ναϊ- 
185. οἱ βδεάὰ; ἀδϑαῃὶ ἴῃ Ναὶ. . 
αϑ6, ἀμνηοτευτασίη κούραισν μιγῆναε αὶ, ῬΓΟΒΡΔ εβὲ 

εοῃδίγιιοίϊο᾽ μηδὲ τις --α μιγῆναι. Ποιμοτὰβ Π, ΧΧ, 558, 
θαρσήσας --- μάχεσθαι. Ἴων 
187. μηδὲ γυναῖχα κακὴν πολυχρήματον οἴκαδ᾽ ἄγεσϑαι- 

δι. ορέϊαχα πὶ ἀπὸ οοα. Ῥαϊἀο ἴῃ ἱπιρΥ 5515, γυναῖκα κα-- 
χὴν οἴκοισεν σοῖσιν ἄγεσϑαε: ᾿ηνγηο εἰ απς νευϑὰ ἴῃ Α]-: 
ἄϊπα σοῖσιν οἴκοισον. ϑῖς. οπηθηάαῖτιϑ ΨΟΥΘ 15. στη δοααθηΐα 
φομδογεῖ, λατρεύειν δ᾽ ἀλόχῳ, αἱ εἰϊατα ἰὰ οὐπά. βογὶ- 
Ῥίωῃτη εἰ, ἴω ΑἸάϊηα λατρεύεις δ᾽ ὠλόχῳ: ἵν 4115. λα-: 
τρεύης δ᾽ ἀλόχῳ, 5'η8 υἱα σοηδι τ ἀο 015. Ἰορ ἰπιας ἔοτ- 
τηὰᾶ. Βκύυποκ, πολυχρήματον ἀδεδὲ ἴῃ Ναί, εἰ γαῖ, πὶ 
ἀῦθὸ ΔαΡεπξ σοῖσιν οἰκοισιν. ; 

88, λατρεύεις Νῖιιι. --- λυγρῆς χάριεν δίνεκα φερνῆς. 
Ἐπ αἰϊαά φσχϑιωρ! σα Ῥ]οοηδδίϊοαο Ἰοοαϊομ 8, αάτη ἴα 
ῬΙαίοῃε Ἰροίατῃ. Οὐ οὶ δο ]Π] οἰ ἀναηϊ, ν. Βαβι. δὰ ὅτοδου. 
(οΥϊηίη. Ρ. 52. 546. Θ:π|}}18. ουδίϊομ δ τοδυη αηεϊα οδὺ ἰπ 
Δρο οι, ἈΠοά. ἹΥ, τοῦι. 54., φαογυππ νογϑυπιηι, σΟὨβέγιι- 
οἰἰοπειη Βγαμοκία5, Ἡ. διθρμαμαιη δεοιιτδ, Ῥυάναπι 
οἱ ἰηἰγιοδίαπι αἰχὶέ, δε ἘΪ81 Ῥγανὶ ἱπεβδ8 δθη 68, 8ἱ 
ἀμφὶ εἰ οὕνεκεν, σαοριπδθποδοτῃ ἴῃ Ῥαϊομο. πορίγοηιϊις 
Ῥοδία χάρεν εἰ ἕνεκα, ἔκ παραλλήλου Ροδίία βιιπι88 δομι!-- 
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ἵππους εὐγενέας δίξζεσϑαι μὲν κατὰ οἶκον, 
: ω ς . ἈΞ. Σ ᾿ 190 φαύρους δ᾽ ὑψιτένοντας, ἀτὰρ σκυλώχων σπανα- 

ὌΝ δ ἀνα νυ ἰὴ ὼ δῷ γθείου' 
ὡ ᾽ ᾿ ι » 

γῆμαι δ᾽ οὐκ ἀγαϑὴν ἐριδαίνομιεν ἀφρονέοντες " 
νῦν ᾿ ΔῈ τ γ ᾽ ᾿ 

νυσασίο εἰ μέων ἃ νορθὸ ὠτόξομιαε δἰ πα Π οἶτον στορὶ ῥαΐε5, 
Θομηραγὰ τηϊμὶ ἐμά, 11. 658. 54: ᾿ ἢ γᾷ 

εἷο μὲν οὐδ᾽ βαιὸν. ἀτύζομαι, ἀμφὶ δὲ τοῖο Ὕ 
καὶ τοῦ ὁμῶς γὐνῳ σεῖο καὶ ἀὐλων ὃ δείδι ἑταίρων. 

Οιιοὰ 5 ἈΡοΙ]οπίο Ῥδν τπεῖγαπν ᾿ουΐδδθε βογί βοῦς ἐπφέ 
τ ἀέθλων οὕνεκεν ὑμετέρων ἀτύζομαι, τηλχῖπηδ βοταΐητιβ 
Ἰοτοὶ Πἷς Ἰόςσῖι5 Ῥ]αϊοπῖοο εἰ ῬΒοΣγ ἰώδα. Νῆης ΟΡ πδοοβδί"- 
ἰδίοπι πνοιτίσατα,, οὐἱ ἤαο!!ς σοβϑὶὶ ργδοροϑίο ὠμφέ, αἰτο- 
τὶτ5 ραγιϊουΐϊδο, 4υδὸ γεϊγαοίαγία ο5ϑοῖ, γαιο σγηϊδοίίοα ἴδη-- 
πᾶπὶ οἰΐδα Ρογ τ, βοῖα γοιηδηβὶὶ ἰρηϊποιῖίο. Οτηηΐπο 

Οτβοοὶ ραν οα}5 ἕνεκα, οὕνεκα, δἀϊδποάσηι ἢ σε πίοι ταϊγὺτ' 
Ποοήϊιο αδὶ βυιαῖ. [πὶ τηθηΐοιι νϑρΐξ τηϊγα ὲϊο ΠΠαὰ ὙΠμα-- 
εὐάἀἰαϊθ. εὲ Χοπορμομὶ 5 ὅσον ὠπὸ βοῆς ἕνεκα, ἴοῖ σαυβα 
ἀὐγθασὰ. ΟΥἰοὶβ, βοὰ δδὴ ἰβδί πηατὰ με  πσπαδ, αὰξ 58-- 
δρίοοῦ, δχ βευηοηα νυ βαγὶ ἂὸ σοιῃράγαθίϊε, δὶ. 68 
ἐῃδοϊ θη απ ϑυπίαχίβ, ποβίγαθ ἰθ γῚ8 Ὁγπλΐα6 ΨῸΝ 
“νεβοπ: ἀὲ ἀπὸ ἄθδὸ ποΐαν!ε ὟΝ γε αομίηβ. ἴῃ αἰΐογα 
εὐϊιίομο, τῶν ᾿Εχλογῶν Ῥ.. 48θ.,. πιοδοὶο δῃ αἰδὲβ ρ] αδεδηὶ, 
χαΐμὶ ἥαἰάδηιν. σὐγίς ρᾶγιμὴ ρεο δηΐου, Ηἰ5. δουὶριῖ8. οἵιτ 
δνοϊνίϑδεπι. Ἡεγπναπηΐ νἰρογαι,, υἱὰϊ ἃ νἶγο ἀθοιπείτιο: 
Ρ. 886. οἰϊαΐαπι 6 ΘΌΡΒΟΟΙ 5. ΡΏΠοςοΙ, 884, ἃ τοῖσεν ᾿«4ρ--: 
γείοισιν ἀμφί οὐ οὕνεχα Βουλεύματ᾽ ἐστί. αδς 65: δπιαυα 
βογίρίαυγα, ἀυδη τοοθπίίζογοθ ροδίας εὐϊίονοβ τηπίατο πο 
ἀεροθαπι. Αἴας δὶς, δορδοοὶ δ Ἰοουβ δά Πα ΑΡΟ]]ο-- 
πἰϊ, ὑηδεὲ ἰδὲς ἀϊδριίαιο ργοΐδοια ὁδὶ, ἴδηι ἂρίς απᾶ-- 
ἄτα, οὐ δία βθὸ ρμοδίας τηυΐμδιη ἰδὲ Ἰυσοπν, πὰ νἷχ ορίοβ, 
οἰαγίογομι,, αἰδυμόθονο υἱἀεαηίοτ, ᾿ 

χ80, κάπρους ΜΙυ δ᾽ εὐγενέας Ναὶ... 
100. παναγρείους. δὶς πῆτι8 οοἷ. Μία]ς συ]5Ὸ παναγρίους. 

Νοχ νόγβὰ δ πο ἰογίϊο ἄγοες αμἷῃ5 εἰΐαμλ οοὐὶςὶθ ἢ ο αἱ-- 
ἀὐϊατν Οὐαγίαμη τόγο αὶ δου ριβ ἀμοθιι ἰδ ῖθ. αὐ άίάίμνιι5, 
4υὶ πὶ πω τ 5515 ΟΠ ἶββιι5. οδὶ. δίοσαο τον γα οϑὲ ἤθο σϑγτη δ 
ψογβυσι 217. αἱ δῸ5 παπιογανῖς ΑἸΒογίι5. ἘΔΒΕϊοἰαβ ΒΙΒ]. 
ΟΥν. 1. 11. οἂρ. ΧΙ. Νὰπι νογϑὰβ δῴ. 4] ᾿νΐ5 ἰὰ8 οὐαί, 
τὸ ἀπο΄ ἰδπίππι σδηβοτὶ ὄεθοῖ. ΛΔαρβονῦὶ, δαάϊπις μοδβὸϊ 

1110 σόῦϑας, ἀποπὶ ῬχοΟΪ δορτα δᾶ ν. 82. 58-- 
βρίοου ἷπ δίχα. πυΐαβ ταγτηϊη δ οὐϊεοπο ὀχϑίατο, Οἴϊα-- 
ἀὰν οἰἰτὰ ἰαησιδῖι ὁ ῬΒοοΥ άς ἃ ΕἸογεωῖς ΟΠ τδαπο α 
(ομίοιμ. Βκυκοκ. παρα ἀγροὺς γα: ὙΠ ΨΩ 

τοι. ἀλλὰ φέρονται Ναὶ. ἡ ) δ, ἀψγυ αθγο 

.Ἅ Δ, ΝΣ ΝΝἵῃἪ 
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οὐδὲ γυνὴ καπὸν ἄνδρ᾽ ἀπαναίνεται ἀφνεὸν ὄντα: 

μηδὲ γάμῳ γάμον ἄλλον ἄγοις, ἐπὶ πήματι πῆμα. 
τ Μηδ ἀμφὶ κειεώνων συνομαίμοσιν εἷς ἔριν 

ἔλϑοις. 

ἸΠαισὶ δὲ μὴ χαλέσταιγε τεοῖς, ἀλλ᾽ ἤδειος ἴσϑι. 
ἣν δὲ τι παῖς ἀλίτη, κωλυότω υἱέω μῆἥτηρ, 
ἢ καὶ πρεσβύτατοι γενεῆς, ἢ δημογέροντες. 

Μὴ μὲν ἐπ᾽ ἄρσενι παιδὲ τρέφειν πλοκάμους 
Ὁ ἐπὶ γαίτης" 

μὴ κορυφὴν πλέξης, μήϑ᾽ ἅμιματα λοξὰ κορύμβων. 
ἄρσεσιν οὐχ ἐπιξοῖχε χόμη, χλιδαὲ δὲ γυναιξί... 

ΠΙαιδὸς δ᾽ εὐμόφρου φρουρεῖν νεοτήσιον ὥρην. 
σολλοὶ γὰρ λυσσῶσι πρὸς ὥρσενω μίξιν ἔρῳτος- 
παρϑεγνικὴν δὲ φύλασσε σιολυκλείστοις ϑαλάμοισι" 
μηδέ μὲν ἄχρι γάμων «τοὐ δόμων ὀφϑῆναι ἐάσης. 
κάλλος δυστήρητον ἔφυ «ταίδων τοχέξεσσιν. 

Συγγενέσι φιλότητα νέμιοις, ὁσίην ϑ'᾽ ὁμόνοιαν. 
αἰδεῖσϑαι πολιοκρονάφους, εἴκειν δὲ γέρουσιν 

195. ΜΑΠΙπ ἄγοις ἔπε, πὶ π. 
χοά. ἀφοβὶ ἰὼ Μίαΐϊ, κτεάνων γε Μαῖ, 
χοῦ. παισὶν μὴ Νίαϊ. εἰ ναὶ. εἴης Μαΐ- 

τοῦ. χωλυέτω. ἴπ πῆοὸ εοἄ. βουρίππι χρενέτω : ἴῃ 8110 
ἐσχρινέτω. Βκυκοκ. Α φδοββαίοσι θα. μαες ργοξοεϊα δαὶ, 
κωλύειν Ὠὶς ἱ. 4. κολάζειν. 

τοῦ. τρέφειν πλοκάμους ἐπὶ χαίτης. 815 ορίϊπια {Γ08 
εοἀά. ἴη Αἰαΐπα τρέφειν πλοκαμίδος χαίτην: ἴῃ 1118 τρέ-- 
μῚ χαίτην πλοκὰμῖδος. ἼΤΩ 868 ν. ἈΝ ἄωματα ἄπο οοαᾷ. 
αοπὶ ἕρματα: Αἰϊὰ5 μὴ ϑαύματο, λοξά. Βπυνποκ. πλοχα-- 

μηΐϊδα τέχνην Ναί. Ἑρτορία ῬΗγαβίθ, σαᾶτα ν ]]οηὶ ραῖο-- 
χοῖαν γογθατη τρέφειν. Θαβριοδοίου 4π|8, αὐ σοαἴοἶ5. 50 γῖ-- 
Ῥίαγχανῃ ἰοχίοΐ νἱπ σοὶ, ρυὸ τρέρεεν οοῃϊιοἰαί, φέρειν. ἐπε-- 
φέρειν, αὐπιονθῖθ, αὐἀλίδοτε. Ὑ. ἘΪ. δίορμαμ. Τῇ 5. Τὶ ΤΥ, 
ς. 1ο8. Β, --α τοῦ. μὴ ϑαύματα ΝΜίαϊ. εἰ γαὶϊ. 

300. χόμαν Νέιξ, οἱ ναί. 
2ολ. ἐρῶντες. Νῖαϊ. 
2οά. ὥφϑημεν Νιῖ. : 
290, νέμειν αν. αποᾶ ἔδοϊ!α ρμτγαρίοσαμι. Ὗ, δὰ ν. 5211, 



, 
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ἕδρης καὶ γεράων σπτντων" γενεῇ δ᾽ ἀτάλαντον. 
πρέσβυν ὁμήλικα «ατρὸς ἴσαις τιμαῖσι γέραιρε. 

5310. “αστρὸς ὀφειλόμενον δασμὸν σπαρέχου ϑερώ- 
᾿ στουσι. 

δούλῳ τακτὰ νέμοις, ἵνα τοι καταϑύμιος εἴη. 
στίγματα μὴ γρώψῃς, ἐπονειδίζων ϑεράώσοντα. 
δοῦλον. μὴ βλώψης, τε κακηγορέων πρὸς ἄνακτα. 

. λάμβανε καὶ βουλὴν σπταρὰ οἰκέτου εὖ φρονέοντος. 
“1ιδ «Ἵγνείη ψυχῆς, τοῦ σώματος ἐστι καϑαρμιός. 

Ταύτα δικαιοσύνης μυστήρια" τοῖα βιεῦντες 
ζωὴν ἐκτελέοιτ᾽ ἀγαϑὴν μέχρε γήραος οὐδοῦ. 

308, 54, Αἀνονγίε γεδαηατι δι ογαϊϊοηίβ, γενεῦ ἀτά-- 
λαντον .--- ὁμήλικα. ᾿ Σ 

510. ϑεράποντε αῖ. ᾿ 
311. ψέμεεν αὶ. Ν'΄. δὰ ν, 506. -- εἴη. Ἐογὶ, εἴ). ν. 

ποῖ. «ἃ Ἡεείοα. 558, : 
“τὸ, τὸ ἀδοδὲ ἴῃ. Μαὶ, Ῥοβὶ Ἰάστι κατηγ., βεὰ αὶ, χα- 

κῇἢ ἀγορέων. Ἐχίγοτηο νεῦϑὰ ἄτηθο παρ᾽ ἄνακτι. 
415. ἀγνείη ψυχῆξν, τοῦ σώματός ἔστε καϑαρμός. δος 

εοι ἀποτγαπὶ οοἀά. βογρίυτα. [ἴῃ ἱπωργοθδίβ, ἐγνεζαι --α 
εἶἰσε καϑαρμοί. ϑεῆ. ν. τοῖα βιεῦντες ργαρδεϊς 5 εοὰ. 
ψυϊξο οἷα. Βκυνκοκ. σου σωμᾶτος ξισε καϑαρμοι Νίαι. 
Ῥγὸ τοῦ αὶ. δθοὶ οὐ. ; 

210. βιοῦντες Μαὶ. 
317. οὐδῷ Ναϊ, 

δώ, μ Θεὴον Θιλβοίφπδικμννχΐ, 2) 
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γεκοῦϑ , 

ΟΥΙ ΑΡΟΡ 5ΤΟΒΑΕΥΜ 5 ΝΥ 

ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΕ ἩῦυΘΟΝΈ ΘΔΟΤΙΟ. 

Ἶ ν.... Το πὶ 

Νεόῖονὸ Ῥᾶτοθ 4105. 

ἢ αι Στ, 

εγὰ ἰοαυὶ 56 Πρ 61", []515. αἰ διδίοσθ ουγα: 

ΣΡ ΩΝ δ ΔῈ 0} 

γειὰ ἰοααΐ, πυπααδμη ἰαδίανὶ [158 τιοπιοηΐο. 

ας αν ΝῊ 

ἘΙἄοτα ΒΘΙΏΡΕΙ 50 ατ 8 ταοπδΏϊο. 

δι ἴω; χαὶ 

Ν6ο εἶδὲ ταθπό αἰτιᾷ οοπᾶαι, απάπὶ Πἴηρια Ῥτοΐξαξατῦ. 

ζει 

γ. ἦγ, Ταῦ τῖι, 

Νδ εἰθδὶ οοὺ ᾿πῆδης ϑφαριοηιία ,. τοθυι, ορεϑνῶ. 
ὕὕπιι5. δαΐπι Πθιι8 εβὲ δαρίθηβ, ἀϊνεθαιιθ ροϊθαϑαι. 



4. ῬΒΕΌΡΟ -ΡΗΟΘΟΥΠΕΙ15. 

ΒΘ γ. 

ϑαπιθ {1 αἰδοῖα τποᾶϊος, ἤδο σγαπάϊα Ζαδογα: 
πᾶ «αἰ χα πἰταΐατι οδὲ, ἰὼ πα }}05 δου υϊδὶ υϑῖιδ, 

᾿ππποάίοδεαρ ἀαρὸ5. Ὑἱ 15 Αἰ πχθπῖα παϊπἰδιγαμῖ. 
Ι 

Ἄθιν εν. ΕΝ 

ῬυΪοῖοσ ἅταον στϑοῖῖ: ὙΈμ 6.185, βίης οὐ πιῖπὸ ΤΟΝ οδῖ, 
1, ᾿ 

, 6δ.. Ἐπέεν. 

Ἐπβ6, Ἰοσαῖ, ρΡοΐανε. δῖιιο δίθπιὶ οπιπὶα ἢπε: 
ορεῖϊπια τὸβ τηοάις δῖ: ἰππο ὑγαμβ 1586. πΟςΘΡΪϊ, 

Ὑ. δύ. ΤῊ, ΧΥΧΥΠΙΙ. 

ΑἸτουῖας Ἰαθιῖς πΟΪ τηδογοβοθυα ΤΌΡι5. 

Τανϊ ἀϊα οοδίυπι νὰοαϊ οἱ σοιβ τοῖα Ποονῆπας: : 
ποὰ ῬΏΟΣΡΙ τδα 5 τηαϊονῖθι5. γα ῬΏΟΟΡος. 

ποῖ ἴογρα ἰμἤουῖου ὁ06}} ἰΔΖαθαν θιιΒ 1118 
ὮΟΙ ΙηΠ 85 Ῥοϊαρο: δε βαβεπὶ αθὸ ομγηΐα ῬδΟΕΠῚς 

Υ. γι. Τίς ν. 

(βία υἰθὶ ῥ]δοθαπι: ἷς τε ταγρὶθας ἀγοα. 

ὙΠ Θ. ΠΥ ἀγον 

Τυάϊοὶβ ἀνθ τίαπι ἰρτιανῖα Ῥενταϊ τσ πο] - 

ἀοοιτίπατη ἀοοῖα5. χορὶῖ, ἀγίοτη οοηδοῖιι8 ἈΡΕΪδὲ 
Νοῦ οαρῖς ἱπάοοιαβ. δα] πιὰ ἀοοιγ πᾶν ἀπε. 
Οὐ ἀϊάϊοοντα Βοηὶ μἷ}, πλθπ5 ΟΡ γαιαῖς 1185. 

Ψιυ λον Τὰ ὈΣΥΧ. 

Οπιηΐα τηοῦβ δοζαδῖ, ϑοῖαβ θεὰς ἐπιρογαῦ ἀτηθτίδς 
εἰ τὰτη ῬΔΌΡΟΥ τις δοάδ αι αἰ ΠΡ ὰ5. τλᾶ Θδῖ, 
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να Ὧν. 

Τοῖσι Πομλΐηΐ ταϊο.. ἔθυυῸ νοὶ δουτῖτι5. 1050. 

Νὰ Πδὰδ Ἰηδου Ομ ΟἿ15. δηϊτηδη 5. Ια ς 

. δῖπο ἀΥϊθ5 ῬοΠηδ6 οΟἴοΡο5, νἱὶς ἰδηΐα Ἰἰθοηὶ, 
5ΡΊοαΐα ϑυπιΐ ἀρ θι15. δαπὶ οἱ διὰ Θονμτια ἴδε" ΐ85 

ταπιηϊπηθηΐα 81. δὶ Πουηηϊ τηθη5 δοΐα το] οία δϑῖς 

. ΠΙᾺ δαΐοτα Ῥυϊηςορ5 δαρ᾿οπιία, (πὰ 1) 6ὰς5 αἴίας,. 

ΒεΠΠΠροιθπιῖθις δὨἰἰδίδην δ᾽ ΘὨ ροϊθη 68, 

ΑἸ αρού ταΐθδ; ὌΓΡΡ65. δαρίθημα 8018 σΌ ΒΟ παῖ, 

ν ἐν ΠΑ ΜΑ ἩΤΑΝ 

Τὐταϊηϊ αν" ἘΠ] τὶ ᾿ὰϊας ἀτγοοῖδ, Ῥαγοηΐοϑ,; 

ὭΘΟ 860115 ἱπηπρίππι δ᾽ηῖι6 οχίτα οἰδιιδίτα γαρσατὶ : 

ὭδΤΩ ἰΘΠΟΣΌΙ) ῬΌΘΟΣ, οἱ 5Ραν]5 6δΐ οιιδιοαϊα ΤΟΙ τηδ6. 



ΝΑΥΜΑΧΤΙΟΥ͂ 

ΤΑΜΙΚΑ παραγθεάμα 74. 

““-ὦ-ὦεἰ--ο . 

ἰαλὸν μὲν δέμας ἀγνὸν ἔχειν, ἀδμῆτά τε 

ἰ μίμνειν 
παρϑενικὴν, καϑαροῖσί τ᾿ ἀεὶ μελεδήμασι χαίρειν, 
εἴτε βαρυτλήτων λαγόνων στερὶ φόρτον ἄγουσαν, 
μιῆτε σιόνον τρομέουσαν ἀγάστονον Εἰλειϑυίης, 
ἀλλ ἦσϑαι βασίλειαν ἀφαυρῶν ϑηλυτεράώων, 
ψυχῆς ὄμμα φαεινὸν ὑπὲρ βιότοιο χέουσαν, 
ἔνϑα γώμοι κεδνοὶ χαὶ ἀληϑέες, ἔνϑα μιγεῖσα 
ϑεσσεσίοις ἐπέεσσι νοήματα φαίδιμα «ἰκτει. 

ΝΑΌΜΑΟΘΗΠ οαγηοπ Οριὶβ δϑὶ οἰΐατη Ομ ν κἐϊστΐ α]1- 
οαΐα5, ποῖ πον δυηθπὶ 6556 ἐγοδίονίμ, φαΐ ῬΉοΟΥ - 
Ἰϊἀἴ5. πιοιεϊζα5. οδὲ ποῦλθη, {Π|Π6 Ροδιίοα ἐδοι δῖος Ρβοῦο -- 
ῬΒοον Ἂς ῥγδοβέαπεϊον τὶ υἱάεῖαγ, Ἐκχβίαι ος οἂγΞ 
ποῖ ἰοίαπι ἰὼ διοθδεὶ ΕἸογ]ρίο, 5βεὰ ἴῃ μᾶγίοβ ἀϊδοοῦ- 
ἀπ, ἀ5 ῬΓῸ ΠΟΤ δια ἀἰοβογιιηι μυδῳοΐ - ΘΟ] δοϊδηοᾶ 
αοἰοπ ασα ἴῃ ἀίνουβοβ τοϊοϊ εἰ] 05. ΧΙ ρῥυίτωΐ νογβις 

δυπὶ ἴῃ βουοης ΕΧΥ ΤΠ]. οὐΐαβ Ἰοπιπγα οδὶ ἔὔχογεηι ἀμοσγα 
γιοῦ 6586 δοπεπι, Μετῦβυβ 89, οὐτὴ ἐγ θυ βεχιοηίίθιι5 οἱ 
4υανιὶ ἰπἰεο δυηξ ἴῃ δοσῆοις ΧΟΙΠ. σαΐω5 Ἰοπαπιᾶ 6βὲ 
γ ρετγία αἀἰναγπι. ἈοἸϊαυΐ οὔθ διέ ἐπ ΒΟΓΙΠΟ ἢ 6 
ΕΧΧΙΝ. οὐΐπ5. Ἰειητηᾶ δε Νιερέίαϊία πιοτιῖα,, ἀθὶ ἱπίοσοῦ 
χοροῦ νουβαβ, σαϊὰβ αἀἰτπΐα Ρᾶγ8 ἰδηΐασα πὰ ΤΠαΪο 
ΧΟΤΙ. ἐχϑίαι, Ηος δῖο, 5ἱ αιυιΐβ ἰᾷ φαἹάς ἀρργεβεη- 
ἀἰδδοῖ, βροηῖς δι᾽ ρογάποίτιβ ἐπ 58εὲ αὰ ἱπνοϑεὶβ αἰϊοηοια, 
βεγίοἱ εὐ ἰπποίαγας οογροῦὶβ Πυΐι5 τηθι εοσ,, ὅπλ 
Βῦπς ρῥγίταωχ οοαρτηρηίαία Ἔχ βοταισ, Βκύκνοκ. 
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ΠΑ ΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΙΕΖΜΑ1Α. 4 
εἰ δέ σε καὶ ξυνοῖο πόϑος βιότοιο κιχάνοι, 
καὶ τοῦτο «τροδαεὶς ἐρέω, στῶς χρή σε περῆσαι 
φὸν πλοῦν, ὡς φασιν, τὸν δεύτερον ἔμφρονι ϑυμῷ. 

Ἔστω σοι πόσις οὗτος, ὃν ἂν κρίνωσι τοκῆες. 
κῷν μὲν ἔῃ πινυτὸς, σὺ μωκαρτάτη" εἰ δέ κεν 

χὖ 

ἄλλως 

ἀνέρα μοιρήσαιο, φέρειν καὶ τοῦτον ἀνάγκη. 
ἀλλ᾽ ἢν μέν «εἰς σοι πτεπγυμένος, ὃ ττὲ κεν εἴπῃ, 

᾿ 2 » υ; , ΕΙ Ἢ , ) Μιὰ σεείϑεο" μηδ᾽ ἔστω βίος ἄνδιχα. γίγνεο δ᾽ αὐτῷ 
« μειλιχίη, καὶ μᾶλλον ὅταν τί ὃ κῆδος ἱκάνῃ. 

20 

“Ὁ 

50 

ἀνδρὶ γὰρ ἀσχαλόωνει παραίφαοίς ἐστιν ἄκοιτις. 
λεῖσιςε δέ οἱ τὰ ϑύρηφι, τὰ καὶ δύναται πτονέεσϑαι " 
σοὶ δ᾽ οἰκωφελίη μελέτω, μέγαρον {τε φυλάσσειν. 
μηδέ μὲν ἐξερέεινε, τὰ μὴ" ϑέμις ἐστὶ γυναῖκας 
ἔδμεναι" εἰ δ᾽ αὐτός ο᾽ ἐϑέλει συμφράδμονα ϑέσϑαι, 

’ , Υ 3 '», ; Μ᾽ 
σύνϑεο μὲν τάχα μύϑῳ, αμείβεο δ᾽ οψὲ, σὺν αὐτῷ 

φραζομένη, καὶ μηδὲν υσοίσχεο, μηδὲ κέλευε 
σῇ ῥέζειν ἰότητι" τὸ γὰρ τέλος ἐστὶν ἀφαυρόν. 
κουρίδιος πινυξῆ πόσις ἄρκιος, οὐδέ τ᾽ ἐκείνην 
δεύτερος ἀϑρήσει λεχέων ἔπε γυμνωϑεῖσαν. 
σερῶτα μὲν ἀφραίνοντος ἀνάσχεο, καὶ γὰρ ἀνάγκη. 
“«τολλάκε που αὶ νοῦσον ἀνάσχεο κηδομένη 'περ. 
ἴσχεο δ᾽ ἐν στέρνοις τὰ σὰ κήδεα, μηδ᾽ ἀγόῤευε 

9. ξυνοῖο. 81:5. δίοθαοι σοά. αὐ ΤΌΣΠΕΡΙΒ ἰᾶτη οἀϊά8-- 
ταῖ, ἴπ πργοββο ϑίοθαθο ρβογρογδτη δείγοιο. Βκύνοκ, 

10, βίος. ϑ8ὶς ΒΥ οπηηδ8: τη] }ὸ πὶ γόος. Βπυνοκ. 
55. μύϑῳ. ϑοῖίθο ϑυμῷ. Νοία ρμγαβθὶθ εχ Η Ομ ΓΙ οΙ5 

φοδτηηδίεθιιϑ. ' 
54. μηδὲ φέλευε "σῇ ῥέζειν ἰότητι. Ῥονρογάτη ἴῃ ἱπυῤτο8-- 

815. μηδὲ κελεύειν σῇ ῥέξειν. Ἄδρ. οοἀ, μαροὶ ῥέζων, Τὰν- 
Ὠρθιι8. ἴάτὴ οὐϊάοταὶ κέλευε... Βαύνοκ. 

57. λεχέων ἔπι γυμνωϑεῖσαν. Νία]6 ἴῃ εοἄ. ἄσπδε νο- 
068 ἱπ τπηδῖ οοδἰπογαηῖ, Ῥεὶιβ πῃ ἱπηρΓθ 855 ἀπογυμνώ- 
ϑεῖσαν. Βεκυνποκ. ι 

29, πολλάκι ποῦ. δὶς ἱπέγα νυν, 49. "αὶ σπου. 



1:8 ΤΑΜΙΚΑ͂ Π4“ΡΑΓΓΕΑΜΑΤΑ. 

σὥσιν ὅσα πρήσσει, μηδ᾽ ἔννεστε σ«τώντα τοκεῦσι. 
μούνη δ᾽ ἀφραδέοντα πιινυσσέμεν, ἀλλὰ κατ᾽ αἴσων. 
καὶ σπινυτὸν δεδώηκ ἐρεϑιζέμεν ὠνέρα λώβη" 
σολλάχε δ᾽ ἥσιος ἄνδρω καὶ ἄφρονα, μῦϑος ἔϑελξεν. 

εἰ δ᾽ ὁλοοῖς ἑτροϊσιν ἐφεοπόμεονος χακὸς εἴη, 

μη σοὺ μὲν ὠντιβίην κείνου, τέκος, εἰς ἔριν ἔλϑης" 
ἀλλ᾽ ἑτάρους ὄερυνε μετὰ σφίσι νείκεα βάλλειν. 
ὁγτδὴ ὁ ὁδὸς ἦδε διὰκρῖναι φιλότητα τ. τ 
λευγαλέην, ἑτάροις δὲ φίλον ἀγαϑοῖσε γενέσϑαε 

4ρ σῇ πινυτῇ. τίς γώρ κεν ἑχὼν φίλον ἄφρονα ϑεῖτο; 
καὶ σὺ μὲν ὃς φίλον ἄνδρα καὶ ἀτρεκέως ἀγώσταζε. 
γνώτω δ᾽ ἀμφαδίην καὶ σὸς πόσις, ὅττι γε τέκνα 
ἐκ ϑυμοῦ φιλέεις" ἐπεὶ οὔ τί γε τοῖος ἐξύχϑηῃ 
οἷος ἔχειν φιλότητα, ᾿χαὶ ἤϑεα σιστὰ δαῆναι. 

4 πἀῤϑενιεὴ, οὺ δ᾽ ἄκουε, τὰ σὲ χρὴ πάνταφυλάσσειν. 
μήτε φιλομμειδὴς μάλα γίγνεο, μήτε κατηφής.: 

᾿ μήν, ἔσο ὍΤΗΜῸΥ ἀἐργὸξ, ἅλις δ᾽ ἔχε καὶ πονοῦ 
Ψ ἄεγρι. 

ὐδέξξ ένὴ ἤέρεραι φεοῖς ἔσο" μήτε μάλ᾽ ἐσϑλὴ 
φαίνεο. ῥηΐτεροι γὼρ ἀεί στου στῇ μα φέρονται. 

δ0 ϑάροεϊ δειδιότων μάλ᾽ ἐπιχρατέουσιν ἄνακτες." ̓ 
ὀϑνείων φιλύτητας ἀναίψνεο, πρίν κεν ἀπ᾿ ἄλλων 

ΟἹ οι 

εἰδείης ἐτύμως μελεδήματα καὶ νόον αὐτῶν. ᾿ 
μιἤτε γραῦν στοτὲ σοῖσι κακὴν δέξαιο, μελάϑροις. 

στολλῶν γρῆες ἔπερσαν ἐὔχτιτα δύβέῃα, φώτων. 

ἠδ. φυλίώς; ϑίς βογίριυβ θοῦ : δἰ ΠΟ γΆ Τα ε βαχς 1ς-Ὁ 
οἰϊοῖχοπι ἑπάϊοανὶ, δὰ αιαπι δεοοιηπιοάδγὶ ἀεθεξ μαγιὶ-- 
οαἰα ἐπ ἔπὲ ῥγαθο, νυ. γαϊξο ὅττι κε τέχνα ἐκ ϑυμοῦ φ' 
ὧν Βκυνοκι τ’ 

48, διεώεσσι τεοῖς." βίος οοὐ. ργὸ ναγία Ἰθοϊϊοιο: ἀπ 
οοῃμοχέν δαύοπν ὃ τεῆς. Μοχάιιε τυνϑὰδ ργῸ ναὶ 
Ἰεοϊοπο ῥηΐτεραι. Βκυκοκ. οχας ἰῃ γοῦϑα διμοἰείαυσι 
ῬΓδοίογδτ. 

80. ϑαρσεῖ, Ἰμεξεη ἀυχῃ νἱἀείαν τάρβεὶ. Πα νας. ΒαΙΙταΣ, 

πα σὴν 

-ν»τῸὰἶυδ  ΔἝΕΝδηδδονν 

συν νοι μνὐν τὐΌΔΔΛνΝΝΝΕΝΝΙ ΩΝ π᾿ Ἰνκ σο  ππσδιιι ὐπὸ μι ὰμππ περρρεἔεο σου πα σασας 
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85 μηδὲ. μὲν ἀκριτόμυϑον ἑταιρίσσαιο γυναῖκα. 

χεδνὰ καποὶ φϑείρουσι γυναικῶν. ἤϑεα μνὔϑοι. 
μὴ σύ ποτε. χρυσῷ “τεριμαίνεο, μήτ᾽ ἐπὲ δειρῆς 
σορρυρέην ὑώκινϑον ἔχοις, ἢ χλωρὸν ἴασειιν. 

χρυσός τοι κόνις ἐστὲ καὶ ἄργυρος" οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ 
λᾶες ἐσὲ ῥηγμῖνε πολυψηφῖδε ϑαλάσοης. 

“«ολλοὶ δ᾽ ἐῤδίφαται ποταμῶν “παρὸ χείλεσιν αὕτως. 
εἵματα δ᾽ εἰναλίης ἐρυϑαίνεται αἵματι κόχλου " 

- Ε , εηὔ 2 " ᾿ , 

τοῖς ἔπε φυσιόωσιν ἀλίφρονες. ἀλλὰ σὺ κοσμοῦυ, 

55. μηδὲ μὲν -Ξ. Ῥευῤδεδτν νὰ] 56ὸ μηδέ μὲν. Βαυποκ. 
δη. περιμαίνεο. ἴτυτὴο ἐπεαίνεο. Ὗ. ρῥγαϑίδι. αὐ Απδ-- 

ετγοοηΐ. οἀϊι, ΤΑπΟΒηϊζ. Ρ. Χ. Ἀἰθπλοῦο ἴἢ τποπίοπλ ν6- 
αὶϊ περεμαίξδ. ἀῶ : ' : 

58, Ῥοβὲ πο νούϑδασα. ϑιοθαθιϑ οὐαὶ απαίμπον νος 
8115, ἴῃ αἰΐατη ἐἰα]άτη ἰγαηϑ]αίοβ, 41|08 1 δαδην βθάθια 
τορόῆο, “Βκαῦνοκ. ΔῊ τὺ 

θα. εἰναλίης τ--- κόχλον. ἈΑςοεάαξ Βοσ Χορ] τ. οἰϊδὲ! 5 
δὰ ϑόρβοοὶ, Ῥ. ἢ, Ῥ. 580. τ 

65. τὸϊς ἔπι φυσιόωσον δλίφρονες. 51ς δοα. δέοβαδεὶ ἀιιο-- 
Βυ5 ἴῃ Ἰοοὶβ. ἴῃ ΤΠαϊο 796 πωρεαϊδιε ππορϊξ δ. ἱταργο8-- 
8115 ϑἰοθαθιβ Βαθοὶ ἐοῖς ἐπιφυσιύωσι δαλίφρονες. ἴππ “α]0ὸ 
122 νἱἑαρθγίο αἰνίδίατεπε διο θαοὶ σοάοχ βαυρογίονα ἰδηΐππι 
ψεῦθα ὀχδιθοῖ, πηρογίδειο νοῦϑα. ΝϑβοῖΟ οὐδ δἰῖ ἰη-- 
ἐρία οἰδαβι]α ἴῃ ἱπηρν 8515 ΠΡ Ὶ8., ὉΡῚ Ἰοραν 

τ τν φοῖς ἐπιρυσιόωσε δ᾽ ἀλέίφρονες ἀσπαλιῆες- 
Ν Ια. ἰμιο!Ἰθοία νοχ ἀλέρρονες πιατὶδ εἰ Ῥυοίηδα ρέβοαέοτιιπε,. 
Ἴῃ δυοίον 8 Πεΐτ8. ἀϑϑιπηθηὶ Δ ΘΧοϊαν ἡ Ἰτηαρίη θη. 
Ἥ!5 νεγοὸ πα 5. οδὲ δὲς Ἰοοῦδ. ἁλίρρων; τη νὸχ ργοβθἃ 
ἰῖ, αἰ μ}} ΑἸ ὰἃ Ὠϊς δἰρπίῆοαγο ροίθϑὲ, πάτη ματαιόφρων. 
Αριὰ ΠοϑγοΒέτπὰ Θοσυγτ τῆῖτα β]ο055α: ἀλιφροσένη, ἐκα- 
μὴ φρόνησις. Ἐοτνὶο ἰπ ἰῃἰογργοίδιίοης. νοοὶθ. οπιίϑδα ἔπ ῦ᾽ 
ἃ Ἰἰθγαγίο ποραῖϊνα ρατγιϊουϊα, οὐχ ἑκανή. Ὅταυϊ 8}, 16-- 
οἰϊοποτῆ οοαϊοὶβ τεργδεβοπίανὶ, ἀπᾶ ἔογἐθβ τη] ϊουότη δχ 
ἀηροηΐο τοροϑυϊ δϑδηι, δὶ τῆθο᾽ ΓΒ Γαι ἀρογα ν ἢ 586. 
Οτεδὸ ποϊογοιη ππέτι8 σαγτηΐ 8. Ὠοϊηου οι νόσοῖι Ὠϊο 
ἀμ θιυιθ5ὁ : τοῖς ἔπε φυσιόωσε χαλίφρονες. Βπύυνκοκ. Μα]- 
οἰκοπαν 5 αὐ Εν ρ᾽ ἃ. ῬΒοΘη 85. Ρ. 59.:. Οοντγὶρὶ ἀοΡαε- 
ταὶ, τοῖς ἔπε φυσιύωσεν ἀλίφρονες " πδατα οηΐ Θναθοιην 
ἐδὲ, χαρὰ {πὸ πὶ μοχίοα τεοορογιηξ, Ζαλέφρων " τηο-- 
ἀα]}015 νουβιιβ 5. ΠΡ άτα ἀποάτθ ῬΡΙμλ πὶ ΓΕ ΒΡ ΘΒ δὶ, “ς 5. 1}1-- 
οοὲ ἔονοὶ ἀογίοα ἔυγηινα: νυ] ραγὶβ δηλέφρων, ἀπάτῃ ἴῃ 1 οχίο δ. 
οἰίατη ποϑίγῖϑ ἐΐθθιβ θα 18. το]ρίοϑο βογναίαμη νἱ 685. 
ὰ Ἡδβυο δὴ δἰοϑθα ἱκανὴ ἔοτίαβϑο τη απ ατη ἴῃ χενγή. 

2 
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«ει. Ῥονιὶ Απηοίαἰίομεβ. ἴῃ 

4Ὁ  ὀΤΓΑΜΙΚΑ͂ ΠΑΗΡΗΑΓΓῈΛΜΑΤΑ͂.' 

- ᾳιαρϑένε, τηὐσίου μὴ δεύεο, μηδὲ κατόπτρῳ 
χειρὶ διακρίνουσα τεὴν αὐγάξζεο μορφὴν, 
μηδὲ κόμης στερίαλλα πολυσχιδίας σελέκε σειρεὶς, 
μηδὲ μέλαινε τεοῖσιν ὑπὸ βλεφάροισιν ὁπωπάς. 
οὐ γὰρ ϑηλυτέραις φύσις ὥπασεν ἡμιτέλεστον 
μορφὴν, ὄφρα καὶ ἄλλα περὶ χροΐ τεχνήσαιντο. 
σῶς δ᾽ ὧν, κοῦρα, δύναιο δαήμονε φωτὶ φανῆναι, 
ϑνητὸν ἐφημερίη κομιδῆ χρόα σιοικίλλουσα: 
ἐξ ἑτέρης ἑτέρην σε, καὶ ἄλλην ἄλλοτε λεύσσω, 
φαινομένην πολλῆσε μέαν μορφῆσι γυναῖχα. 

64. μηδὲ ἀμϑδδει . δὶς ἴαπη ἐπηοηθαίς εὐϊάϊε Τατης- 
Βυ5. [αὶ διοβαεὶ ᾿ἰθυὶβ κατόπτρου, ἴπ 566. νϑιβᾷ ἂψοι 

ἰεοῖο - φονμηοες. αὐϊέ δυοίου νόγθὸ διαχρένεεν, αυσὰ 5. 
δι σαγεῖ, ηἰδὲ δηυγίπβουϊο δά μορφὴν γοξεγανησὶ διακρί- 
ψεῖν κόμας οὈνίππι δϑὶ: 8οὰ διακρίνεεν μορφὴν Υἱχ αἰΐεγο 
Ἔχ ρ᾽ο σοιργοβαίυχη ἱγτὶ ογεάο Βκύυκοκ. 

θ8. φύσις ὥπασεν. δὲς ορἴπης οοάοχ, συοὰ δχ νἱ 56ῃ-- 
ἰοηεΐαο ἰπέογργοίεβ ἴθ γουβίομδ ὀχργοββογιηΐ: βεὰ ἴῃ εὐ 
ἀἰορῖθιβ Ἰοριταν ἰπορίο δέμας ὥπασεν. Βκυνοκ. 

γ0. κοῦρα. Οομπιρᾶγοβ “νο Ἡοππεν. 1]. {Π. χὅο,Υ͂. 
ὙΓΙΟΟῦ Ρ. 1900. 
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ΝΑΌΥΜΆΑΘΗΙΙ. 

ΝΌΤΙΑ ΤΑ ΝΜ ΟἾΝΤΤ 
γϑέιι 

ΨᾺ 

Ἠ. 6ΘΒΟΤΙΟ. ΓΝΤΕΆΡΒΕΤΕ. 

πῃ ἌΝ 

ιν α]οῆγτα «αϊδοπι 165 δϑὶ ἰηϊδοίᾳ ἴῃ ΘοΥΡοτΘ οδϑδίο 

γἱνοϊαταδ.,. ΔΩΪ ΠΝ δΆ ΠΟΙ 6 Ἔχοροῖία Οασ δ: 
86 ἢδΟ ΟΠπιδία. τη8 15 τά {Π1πὰ ΓΑ Ἰθου τη, 

βᾶθνα π6Ὸ πη μη 18. ̓μιοίπας ιο]ὰ ἰροπα 8011. 

Ἠδηο ββϑοϊαϊα γίδμι, νεΐϊαι δα. ΘοΘῦ θα 5 δχϑίδηδ' 

ζοταϊπο 5, τᾶ η5 νἱϊαπὰ Βαμα οὶ διὰ ᾿τηϊηᾶ τα τι; 

γορᾶ ἐστιν αὶ σοππιθία, Τσείαχυο ϑΔΏΟΙ15 

γοοΐθιι: ἱπίοΓΠῸ ϑασάοι τηθη5 οοηδοῖα Ῥᾶγία. 

Οὐυοά 5ἱ νυἱΐα 1101 ῥ]αςοι Βοβρίϊα, Ῥτονι 5. Βουτιμι 

ἄπ 5018 ἰδία {Γ 211, πιο 5 τὸ ἀποθιθ Ῥουρᾶτῃ; 
τὶ Ῥονίστη οὐγβα ΠΙοϑαΐ τοπτΐ856 δθοῦηάο. 

15. ἘΡῚ 81 οοπίπηχ, {ποῖ ἀἸ]6ρονο Ῥάγθηϊδδ8.- 

ὍΣ [ὉΘΡΙΣ δαρίθηβ, τηδοία δδίο Ποὺ τσηορα ο06]1: 
51. τηΐπ 15, ἤσηο οἰΐαπι ἔουτ 80 ἴΟ ΛΓ ΠΘΟΟ586 Θϑζ» 

51. ΠΡῚ νῦν Ῥυαάθη5 αἰ φαϊά Ῥυδθοοροῦῖξ, δἀπαϊ, 

ὭΘΟ ΠῸΪ 51 ἀἴβοοῦβ βδίπαϊατα, ϑο.αγα τηαΡ 1 
δ]αημα, 5εἀ τηργίπηϊβ γουβαηΐ 4ατπὶ ρΘοίογα ΘαγαΘ: 

: {α]ρρο νἱνὸ ᾿αἸδ1 οομίπηχ δοὶ ἀυ]οο ἰθγατηθῃ. ᾿ 

ὐυϊοχυϊά ἀρομάσμῃ οχίσα οϑῖ, οἱ γ8 ψιδθοῦπαπιδ 
ΨΙΓΟΓΌΙΩ; 



60. πρΦ«Φ«ΦἕἔἕΕΨῬΤΘὋπμππλυνΝν ΔΟΗῚΣ 

ΠῚ οοἄε; ἀομνιβ ΕῸΪ δ[1 οαδιοάϊα οογὰϊ. 
Ουϊοφυϊά ποὴ τοῖο δοῖϊ [οπαῖπα, Ταδορονε ΠΟΉ. 

ΦἸ τὸ φομϑΙ τ βοοσίδπι οὶ δ 6556 ΒΟΥ ΤῊ, 

οἷς νοοῦβ ἀπάϊγο οἷον, βοᾶ νεάδογο 4ιγᾶα, 

ἀϊδρίοο οὐποίαμάο., ΟΝΙΝΗ ΠΝ Βονίορο ᾿ΧΌΡΟΘΥ͂ς 

ἀὐθι οἷο ἤδοῖδδο ἴὰο: Γὰδ Ῥίδπα, Ρξ ΟἿ δι. 
(τᾷ δαρίϊ, {1 δαιΐ5 ῬΥΪπηο5 δὶ οὐδάαϊ πιοτὸ, 
προ θῖν ἀπαυδπι οοα δ᾽ αὐκτσθν πυιάα βδοιη 5. 
81 νἱάραβ ρβοοανὸ Ὑίραπι, ἔδεε ̓{{ορύο μϑοῦδδα 651) 
οἱ τδοίτατα οεἶα, ταπὶ ἸΙοοὶ αἰχία. γαΐηιιβ. 

Ῥροίον. οομᾶς παρ] αι. Ουϊὰ ἀραὶ, γυϊσατὸ θαγοῖο, 
νὰ" ὑπ8.» Ἰάψιυο ἴρδοβ πὶ }5 ΠΟΒΟΙ͂ΓΟ ἈΡΘΏ68, τὴ ὶ ἝΝ κὰν ἀτώ » 

᾿ Τρϑὰ πλοῖο ὈΡΡδπΐθτῃ, 56 {αι ἢ ϑδίπια Τά πὶ 
Ἰομ ΡΟ Ρἃ., ὅδορς Βοτο5 ᾿ρυ]απὶ ἀρρδνᾷ Ὁ γοΥΡα, 

εἴ. ἄπνους παιϊοονὸ ἄδιαν ΒΟΥ 6 Ἰροιῖβπο. αὐ 
Ν᾿ Προίαι Ῥνανὶβ ὁομἰυΐηχ ἀὐυρὶ ἄδιι5 ἃτηϊοῖθ. : 

ἴῃ Ῥῥαγιιπι ἀρύξοαν με 6 8016 Ἰατρα οὐ Γᾶ : 

ἴρ505. ἰῃῖον 56. ἴα. οταγηἶ ἴδ Ἰοδλξν 

ποο λιν. 5ἱ βαρία5, το  οδιῖπι ἈΡυυπροο ἴοδάμιο, 
ἀἴχαο, «ἃ ἀπο οἰ ἰαϑ Ῥοξονος γογΐο Το ΠΤ 6Πὰ, 

᾿ ἀιυυττη αἄτο. ἡ πος δροηΐο τὰ }15 Ἰαοιδιαν ἀπιῖοῖς ὃ 
Ἀΐοω ᾿ 

ὀχ ἀρ 8ὶ : τὰ Ρατο οὐδὲ σπᾶν πὰ ἢ 

Μί κα απ, ,«υδηΐας Εἶθ δἰωὶ διὰ Ῥἰβιονα οὐταθ 
᾿φομπερί οἷα, οομΐπηχ: ποο οὐἷϊ ἴὰπὶ ἔουτοιβ, τ ΠΟΒ 

οι οομδίαηϊο ἢὰς θὲ δι} Ὁ 11 τδπραῖαν ἀπποῦδι Ὁ 
Ηκος ψίοαιο δἰηΐ, νἶνϑο, τποιη ον δὶ πιοηῖ τοροϑῖα. 
Νδο εἰπηΐϊα ἴῃ υἰδαπι; {15} ποὺ ποθ] ναϊτα, 
οἷα ἀοζαρίοια,, πλοεϊεναῖος. διιηλο ἰὩΡΟΙῸδ, 

δο ἄανρο ἱπυηρονίο ἤφαναῖοβ ρτόπιο, πεο ἴδπιθη 1Π]18. 
τὸ ἀεοἄονὶ5 Το] οτα : Ῥαϊοὶ ἱπδυϊβοηιία ΟΝ 
δοῦιιρο5. ἀοιηΐηο8. τπθῖι5 οἱ τενογοπτα ρυδοδιδηϊ 
Ἐχίοσμασ. ἴυβο ἀρλιοἰτἶα5, πῖδὶ οοραῖτα «αονυπι 

κα. ἡ ῇ«ὐὐὰὐ Ἶ 



“ ἀλυν ὃ» -ς.ςὦ 
ἰαὶ βδὲα δῖα οἱ πίογοβ εἰ υἱΐαθ ἰοῖϊα5. οτὐἄο. 

Ππρτοθὰ 4086 511 δπῖι5, δαρθαΐ ἴπὰ ἰοοῖα Οαγοῖο : 
δίδηῖαδ 586 }06 ἄοτηοβ γθρεϊ τηϑ] οδιιδία βοηθοῖαϑ. 

Νς δοοϊάπν ἀπαϊ ὁ 4.86. 511 ΒΟΡΙΠΟῺ 8 ̓δορία : : 

πδιὰ τὴαΐα [δυιίμθοϑ. Ῥονράδηι ΘΟμδοΓα τποῦοδὲ 
Νεο ϑυανὶβ ἱπορίαϑ ἃν, ΠΘῸ ἰαϑρίάο αἰνὰ 

᾿χηροάϊαθ. φο τὰ, νοΐ Ῥασρατθο ᾿ιγαοίηϊμο. 

᾿Αὐρομπἴμπι αἴζπιο δασαχα, αἰ }}}} οϑι, ηἰἶδὶ 516θὰ. ΤΡ ΠῚ, 

«αϊδαυπίας, εὐ Πποῖαβ δυηὶ Ῥιυινβοιοηία ὙΔΑΥ ΤΗΪ, 

{0411 Παπυΐθαθ βαμὶ ταῦϊια ἴὰ ταδυρίηο Τρ δ. 
Αι, 408 ἰαμὰ γιεῖ, δδηΐε5 ἀ6 ταϊιυῖοο Παχίϊ, 
Ἡϊς 8686 Οδἰθηΐαί γοβδηᾶ δ ρου Ιὰ : ἴῃ ΟἋΣ 

ΟΥ̓ πα πηΘηΐα ἴουὶδ ΘΡΙΔ8. Δἀβοίϑοουθ ΠΟῺ Θϑῖν, 

ΤΩΪΓΑΥΊγΘ [81 ΒΡΘου]ο 581} ᾿παϊοθ ΤΟΥ ΤΆ 5 1. 

αἰαὶ δαρθοδία ἄσταδε ψαν 5 ΘΟ ΠΡΟΠΟτΟ ποαΪ5, 

δαΐ ϑεμί αι Ὠΐβτορθ, βθηδδ δαϊ Ρίηρονο ἔδοο. 
Νοη ἴϊὰ Γομιϊποιιη ΘΟΓΡ5 Πα α, ΟΥΡ̓ΘΑν, 

ἢ 5 Ῥανιοπα ἴρϑἃ ἄατοῖ, ῬδΥ5 οΧ βοΡ τι: Ἃ αὐῖδι 

Νατα 4αϊ διιδιϊηθαθ β ρΊ θη 15. ΟΡ οτὰ ὙΘΏ 118, 

Δ] ΤΟΥ τ5. γα 815. ΘΟΡΡαι8. τπονίδ]ο, ἤρανις 

ἀϊδοοϊον., Ἶρϑὰἃ ἘΔΡΒῚ οοπιτνανία, ουΐ, “πον ΤΌΓΘΙΙδ. 

εἰ πογὰ ἴογπιὰ Ρἱδοοί; πιηαδπι Ῥοῖοδ πὰ γίἄουῖ, 
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ἘΚΤΟΩΝ ΑἹΝΟΥ͂. 

ΑἹ; 
ὝΥ" 

(Ρ ράζο δὴ, σπουδὴν ἐντυνώμενος δι᾿ ἀκουῆς 
εὐύϑων ἡμετέρων, ἀτραπὸν «ιερὶ παντὸς ἀληθῆ, 
κῆρας ἀπωσώμενος «.ολυπήμονας, αἵ τε βεβήλων 
ὄχλον ἀϊστῶσαι, ἄταις περὶ τιώντα πιεδῶι 
σιαντοίαις, μορφῶν χαλεπῶν ἀπατήματ᾽ ἔχουσαι", 
τὰς μὲν ἀπὸ ψυχῆς εἴργειν φυλακαῖσι νόοιο. 
οὗτος γώρ σε καϑαρμὸς ἀπ᾿ ἀμσιλακιῶν ὁσιώσει, 
εἴ κεν ἀληϑείῃ μισῇς ὀλοὸν γένος αὐτῶν. 
ψηδὺν μὲν σιρώτιστ᾽ αἰσχρῶν δωτειραν ἑπτώντων, 
ἣν ἐπιϑυμία ἡνιοχεῖ μάώργοισι χαλινοῖς. 

᾿ ἐτυν Ψ(ΗΝ “ 

χρὴ πάντ᾽, ἐπεὶ οὐκ ἔστ᾽ οὐδὲν ἄελπτον. 
ἢ φελέσαι, καὶ ἀνήνυτον οὐδὲν. Ὁ 
ΥΥ ἡ 

ἂψ 
᾿. 

ΕΙΝῚ 1. Δι, 5 Ἰερίταν ὶς συ οῦϑιβ ἐπ βοσρίο ϑίοθαδο 
εἱ ἰὼ εὐϊὲ, ογὶ : οὗτος γάρ σε καϑαρμὸς ὄντως δικαίως 
ὁσιεύσει. ὭἼάτη ἱπορίαπι Ἰεειουοπὶ γορυδοβοηΐασγο νοῦ  τὰ5 
Οτοιίαβ. ἀοάϊε 6 οοπίδοίαγα ὠναμπλακέως ὁσιεύσει. ΝΙοϊΐα5, 
Ὀξ ορίπον, οϑο, ἀπ᾿ ἀμτελαχκεῶν ὅδσιώσει. ΑἸΐα, ἀαδπι οριϊ- 
χωδτη ΟΥ̓ πὰ ΟΠ ΒΟΓῚ αι ὅσστο ἔδγατα, ργοβίδὲ διηδῃ- 
Θαιο ῥυϊπιανὶϊ υἱγὶ ἰὰ ἐρτοσὶο ἤρ-πε ἄς σοφοὶ μεγαϊ- 
εν Ἑαγὶρί ἀἰ5. ἀγατηδίυπ Ρ. 281. ἀπ᾿ ἀτρεκέως ὁσιώσει, 

πκύνοκ. 
9. νηδὺν μὲν πρώτιστ᾽, Ἑϊυϑδεπὶ Ῥγδοβίδη 58 πὶ υἱγὶ 

Βδοὺ εδὲ επιθη αι ο, ἀὰᾷ αἰ μἢ οεγ 5. ἴὰ οὐᾷ, δοτὶ- 
Βίαπι ἤδη μὲν πρώτισται αἰσχρῶν. Βκυκοκι. 



ΓΝ 

Ἡ. ΘΒΟΤΙΟ ΙΝΤΕΚΡΒΕΤΕ.. 

ΤῊ 

Οἰξυιας πὶ νοὶ Ῥοϑϑὶβ ἰῃβίϑδίουο οδ 911, 
Ἰηλΐνιιο. δ ἢ Π]Ἰοἶτα8. πΟδιῚ5. ΘΟΓΙΠΟΏΙΒΙΙ5. 411168; 
πὶ Ῥτοοα ἱπιπάποα Ἐαγίας ἄρ ρθοίοτο Ρ61{88, 
'{π86 Ῥοοηΐδ γἱποῖγο δο]οπΐ βοπιι5. ὁπὶπο Ῥνοΐλπυμ, 
ἴμαϊαθ γατία5 τηοπάδοὶ σου ΡΟχΘ ἔον πηὰϑ : 

[πὰ5. ἀγοοΡα Υἱρὶ! τηθηι8. οπδιοάϊα ἄδθοῖ: » 

οο δἰθηΐπι ἴ6. ΤΊ 6. ΒΔ ΟΡ απ Ἰαδίσαϊο ῥα, 

δὶ Ῥοΐθβ 6Χχ δῃΐπιο Ῥθϑδὶοϑ οὐἶθθο ποίδηςαϑ, 

«πᾶριπὶ ῬΓΐπια, Π18}15, οἵ τη ΧΙ πιὰ Οϑιιϑ8 , γοϊυρίαϑ5 

4υᾶπι ἰαχὶ5 ἀρίίαὶ [γαθμΐδ [αγίοϑα οαρῖά0. 

ΤΠ. 

Οἰπηΐα 5ηΐ δρογαπα, π1}}}} ἘΠ ποσαῖαμη : 

Βᾶπι ὨΪΏ1} οδ᾽, φαοὰ πὸ ψαΐθαὶ ἀϊνίμα μοίθϑίαϑ, 

΄ 



᾿ φ 

ΠΑΝΥΑ͂ΣΊΜΟΣ, “ἸΠΙἜΚΑΡΝΑΣΣΈΩΣ. 

» 

1. ἰἐ ῶνῳ 

,Π εἴν᾽ ἄγε δὴ καὶ σεῖν᾽" ἀρετή νύ τις ἔστι καὶ αὕτη, 
᾿ ὅς κ᾽ ἀνδρῶν στολὺ πλεῖστον ἐν εἰλατείνῃ μέϑυ τείνῃ 

δ 

1ο 

εὖ καὶ ἐπισταμένως, ἅμα τ᾽ ἄλλον φῶτα κολεύῃ- 
ἴσόν ϑ᾽ ὅς τ᾽ ἐν δαιτὶ καὶ ἐν πολέμῳ ϑοὸς ἀνὴρ 
ὑσμίνας διέπων ταλαπενϑέας, ἔνϑα τὸ παῦροι 

ϑαρσαλέοι τελέϑουσι, μένουσί τε ϑοῦρον “ρηα" 
τοῦ κεν ἐγὼ ϑείμην ἴσον κλέος, ὅς τ᾽ ἐνὶ δαιτὶ 
τέρπηταί παρεὼν, ἅμα τ΄ ἄλλον λαὸν ἀνώγῃ. 
οὐ γάρ, μοι ξώειν γε δοχεῖ βροτὸς, ἤὲ βιῶναι 
ἀνϑρώποιο βίον ταλασίφρονος, ὅς τις ἀπ᾿ οἴνου 

ῬΑΝΥΑΘΒΙΠΙΒ 1. 1. ἀρετὴ νύ τις. δίς βογίριιυβ ϑ10-- 
Βαοὺβ Τὶι. ΧΙ. [πὶ ἱπηρτοββὶ δέ τις, Βκυκοκ. ἀρετή 
ψύ τις ἰατὰ Η. δίορΒα ἀδγαι, αι ὟΥ πίονι ῃι 56-- 
οὐξιι5. 681. ---- Αἀνενίε κ΄ πμαολ ρὴφ τ ἀρετή --- ὃς ---. δὶς 
Ῥάμ]ο᾽ Ῥδδὶ ν. 4. σόν ϑ᾽ ὅς ---. “ Ῥίαϊο ἂς ἄδεὶ Π. ἵν. 
λ9. Αβι. εὐτυχής, ὅτῳ καὶ πρὸς τὸ γῆρας παρεγένετο. ὶν 
ἀσοιϊπδίτηαβ ε, δ αΐπὸ εὐτυχές, ἀαυά ἴῃ ογαϊϊοη δ πόχοπὰ 
πη αυδάτγαϊ; ἀύλγε εὐτυχῆύς --τ βογίμϑὶ. "" ΜΙΝ φαοηης 
ἰδ] α οἵα υἱἀοθδηΐον ἰάτ ὁπογτΐα,, αἱ σονγοοϊίοπο οριβ 
6586 Ρυΐαγομν: δὰ μοβϑίοα ἰοὶ ᾿υΐι5 βέγαςίοταθ χορ 
γορογὶ, ποῖ ρἴπγοβ ραρίπδε, δὶ νθ!]επὶ ὁπυϊηογασε, ποῖ 
φαρογοηῖ. ἴρίτυν ΡΙαίομὶ τϑϑιϊ ποδιά πὶ εὐτυχές. 

5. ἔνϑα τε. δἰ σαγθβ οοὐ. ιυρο ἔνϑα δέ. Βκυκοκ. 
"7. τοῦ κεν ἐγὼ ϑείμην. ΜιὶμαὰΒ θοῶς ναϊξο τὸῦ μὲν 

ἐγώ. Βκυκοκ. 



παν ον... 187 ΞΘ 

ϑυμὸν ἐρητύσας, «πίνει ποτὸν ἄλλο νεύφρων. 
οἶνος γὰρ πυρὶ ἴσον ἐπιχϑονίοισιν ὀνξιὰρ, ' 

ἐσϑλὸν, ἀὠλεξίκωκον, πάσης συνοπηδὸν ἀοιδῆς: 
ἐν μὲν γὰρ ϑαλίης ἱερὸν μέρος, ἀγλαΐης τε, 

ἐν δὲ χοροιτυπίης, ἐν δ᾽ ἱμιερτῆς φιλότητος. 
φῷ σὲ χρὴ παρὸ; δαιτὶ δεδεγμένον εὔφρονε ϑυμῷ 
«πίνειν, μηδὲ βορῆς πεκπορημένον, ἠὔτε γῦπα, 
ἦσϑαι πλημμύροντα, λελησμένον εὐφροσυνάωγ. 

Π. 
Οἷνος δὲ ϑνητοῖσι ϑεῶν πάρω δῶρον ἄριστον, 
ἀγλαὸς, ᾧ πᾶσαν μὲν ἐφαρμόζουσιν ἀοιδαὶ, 
σάντες δ᾽ ὀρχηϑμοὶ, πᾶσαι δ᾽ ἐραταὶ φιλότηφες " 
σπάσας δ᾽ ἐκ πραδίης ἀνδρῶν ἀλὰαπάξει ἀνίας 
πινόμενος κατοὸὶ μέτρον" ὑτῦὲρ μέτρον δὲ χερείων. 

ΝΠ. 

Τοῦ κεράσας πρητῆἥρω μέγαν χρυσοῖο φαδιμὸν, 
σπύπφους αἰνύμενος ϑαμέας ποτὸν ἤδυὺν ἔπινε. 

τι. ψεύφρων. ΝῸΧ 110. 4110 Ἰοσο τ δρρε]]α νττη ἢ 0-- 
τηθη ὙΠΪΏῚ ἰδοίᾶ. Μονιτηΐ δέμίξιδ: δὲ μὶς, αὐ νἱδοίαν, οϑὲ 
56 ῃ5118 Ῥοδίαο. [οἤπν ον αβϑε βου δου άτιτη,. κεγόφρων. 

18, λελησμένον. ἴπιηο λελασμένον, Ν. ογτι. δὰ ἘογηοΥ, 
ΜΑΣ 1 τϑ88 : 

Π. Ηο5 νουβιὶ8 βδογγανὶδ Αἰμοηδοιδ Ὁ. ὅ7.. δὶ οἰΐατα 
ΒῈΡΟΓΙΟΡΙ8. γα ϑτηθηϊὶ βδορίοπὶ ὉΠ τὶ ὀχϑίφηὶ οατὰ αἰϊαυδ ΕΣ 
Ἰοοι οὔ 8 ναγίοἰαϊο. Βαυκοκ. ἀν ᾿ 

11. Αρυὰ Αἰδβοῃδθι Ὁ. άρϑ8, Βκυνοκ. 
2. σπύπφους. Ν, ποὶ. αὐ ῬΠοορτμ, νυ. τοῦ7. δὶ αυοᾷ 

Θ΄ ΘΠ ΘΟ ῥδιοπιότη ρυδοία]!, γοοῖο ἔποίστη μια 015, 81 σο-- 
ἀ0] ἐγ 5 Ἡ οδιοάοιχὴ ψογϑιση 80 ΑἰἸποηᾶθο ἦα, οἰϊαίαπι : 

πλήσας δ᾽ ἀργύρεον σκύπηον (σκύφον) φέρδ, δῶκε ! ΦΡΘΉΘΉ, ΦΡύσεΩ 9" κὐ 6 
ὥμῳ ἐκ ἄνακτι. 

Ἡΐς οπΐπι ῬΓΪΟΥ δ Παρὰ νοοὶβ σκύφος ἱπ ποδὶ οϑὲ: πὶ Ρ Υ “ 
ὍΆΠ]α φ688 ἀΥ̓Β6Ὸ5 νἱϑ ροϑϑιε δα δατὴ φυοδαορεπάαχη. 

------- -...-.ὦ.-- 



πὰς ἄχ κὰν δ ὼς, .: 

Η ἄρα δὴ μάλα τιώντες ὡμαρτίνοοι σπελόμεσϑα 
ἄνϑρωποι, φέρομεν δὲ ϑεῶν ἑτερύόῤῥοπα δῶρα 
ἐφραδέϊ κραδίη. βιότοιο μὲν ὃς κ«ἱ ἐπιδευὴς Ὁ 
στρωφᾶται, μακάρεσσιν ἐπὶ ψόγον αἰνὸν ἐάτετει, 

ὁ ἀχνύμενος" σφετέρην δ᾽ ἀρετὴν καὶ ϑυμὸν ἀτίζει, 
οὐδὲ τε ϑαρσαλέος νοέειν ἔπος, οὐδέ τι ῥέξαι, 
ἐῤῥιγὼς, ὅταν ἄνδρες ἐχεκτέανοι “ταρέωσε" 
καί οἱ ϑυμὸν ἔδουσι κατηφείη καὶ οὀϊζύς. 
ὃς δέ κεν εὐοχϑῆσι, ϑεὸς δ᾽ ἐπὶ ὄλβον ὀπάζη ᾿ 

οι λὸ καὶ πολυχοιρανίην, ἐπειλήϑεται οὕνεκα γαῖαν 
στοσσὶν ἐσιιστείβει, ϑνητοὶ δέ οἱ εἰσὶ τοχῆες. 

ἀλλ᾽ ὑπεροπλίῃη καὶ ἀμαρτωλῇσε νόοιο 
ἴσα Διὰ βρομέει, κεφαλὴν δ᾽ ὑπὲρ αὐχένας ἴσχει, 
καί περ ἐὼν ὀλίγος" μνᾶται δ᾽ εὔπηχυν ϑήνην, 

Ττδ' η᾽ἐ τιν᾽ ἀτραπιτὸν τεκμαίρεται Οὔλυμτ:ιόνδε, 

ἈΠΙΑΝῚ 5. ἴπ δίόθαθο ΤῊΝ ἹΝ. Ἰορίτυν ἀφραδέῃ πρα- 
δίη, αιοά -ἜχΒίθοι εἰἰαπι οοὰ. ἃ μπλγ. τηϑλι ον. 
Ποροκαὶ ἢ ργαγὶὰβ ἀφραδέη, πὰς ῥγοπατα ἐγαΐ οεάαγα 
εἰφραδέη κραδίης. δε αἰτία ἴῃ εοὐά. μεγρεῖαο οοπλανι-- 
τϑηΐαν Ἠΐογαθ ἡ οἱ ε, βοπυΐϊμυπι ςγεάο φυυὰ ἀεὰϊ ἀφρα- 
δῶ κραδίη. Βκυκοκ. ὰ τ 

ὃ. ϑαρσαλέος. δὶς Βεπε Τυγμεθα5, ἴὼ ϑίοθαεο ϑαρ- 
φαλέως. Βκυκοκ. 

ιὅ,. Ἐογὶ. αὐχένος. 
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ὡς κα μετ᾿ ἀϑανάτοις ἐναρίϑμιος εἰλαπιενάξῃ. 
ἡ δ᾽ Δτη ἑπαλοῖσι μετατρωχῶσα πόδεσσιν 
ἄκρης ἐν κεφαλῆσιν ἀνώϊστος καὶ ἄφαντος, 
ἄλλοτε μὲν γραίησι νεωτέρη, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 
ὁπλοτέρησι γρῆηῦς ἐφίσταται ἀμσελακίῃησι, 

- δον ᾿ , Ζηνὶ ϑεῶν χρείοντι, 45) τ΄ ἐσείηρα, φέρουσα. 

16. μετ᾽ ἀϑανάτοις ἐναρίϑμιος. ΜαΪϊσο μετ᾽ ἀϑανάτοι.. 
σιν ἀρίϑμιος. ἴῃ Οεϑηοτί δἀϊείοπο εἰλαπινάζει : θεηο Τὰτ- 
ποΡὰ5 εἰλαπενάζη. ΜΕ Ιου Βδθο Ἰδοῖϊο ἴῃ οοα. ϑαρεγβουὶ- 
ῬΡία ἀεϊονίογὶ. Βαυκοκ. 

21. Ζηνὶ ϑεῶν κρείοντε. ϑὶς ορίϊτηρ ΤΌΥΠΘΡΙβ, ἂΐ εϑὲ 
᾿εἰατ πὰ Βορ. οοά. 864. Ῥοβίθγιου 1Π|ὰ νῸΧχ χρείέοντε δδοὲ ἃ" 
εἰηρηῃάαϊγίοα. πᾶ. ϑογίρίθτη. ρσίηο ἔπογαΐ χρυύεντε, 
«πο Βαθεὶ (ἀἜβηθτι5 ἴῃ τηϑυρίηθ, ἰὼ ἰσχία ΨΟΓῸ χρεύεντε. 
Ὑιάθ αυδηίατη ὨΘθυΪατη δχοϊΐατο ροβδὶς. ἀηΐτ5. ᾿ἰἴοσδ 
ἐνδηϑροϑιιίο, ΚΡΙΟΕΝΤΙ εἰ ΚΡΕΙΟΝΊΤΙ ϑάομη. οοὩ- 
βιδηΐ δου θητ8. [πὲ τηϊγὰπὶ Ἰοοϊϊομοῖα οχιμαϊὶ τοῖα : 
Ζηνὶ ϑεῷ κρυόεντι. Βαυκποκ- 



ΔΥΠΜΝΟΥ͂. ΠΑΡΙΟΥ͂: 

Ζἤρλλοις ἀντιλέγειν μὲν ἔϑος περὶ αντὸς ὁμοίως " 
ὀρϑῶς δ᾽ ἀντιλέγειν, οὐκ ἔτι τοῦτ᾽ ἐν ἔϑει. 

καὶ πιρὸς μὲν τούτους ἀρκεῖ λόγος εἷς ὁ σταλαιός" 
ΠΟ» Σοὶ μὲν ταῦτα δοκοῦντ᾽ ἐσεὶν, ἐμοὶ δὲ τώδε.“ 

Π. 

Τοὺς ξυνετοὺς δ᾽ ἄν τις πείσεις τάχιστω λέγων εὖ, 
᾿Π οὕσπερ καὶ ῥάστης εἰσὶ διδασκαλίας. 

1Π.᾿ 
“Πρὸς σοφίᾳ μὲν ἔχειν τόλμαν » μέάλω σύμφο- 

ρὸν ἐστι" 
χωρὶς δὲ, βλαβερὴ, καὶ κακότητα φέρει. 

ν. ᾿ 

ΤΙολλώκις ὠνϑοώπων ὀργὴ νόον ἐξεκάλυψε 
κρυπτόμενον, μανίας σιουλὺ χερειότερον. 

ΕΝΕΝΙῚ ἄπο ρυῖπια ἔγαβτηθηΐω ὀχϑίαπξ ἀρὰ Αἰδἱ6- 
πδοῦτῃ Ρ. 867. εἰ ἵπ ϑίοναου Οτγοιὶ Τὴ, 1, 
ἰογιϊα τὶ ἀἰδιϊοβοῦ ἐχ Αἰβεηῦδοο αδὐάϊαϊ!, χαρὰ πες ἴῃ 
ἀρ διονναοὶ ςοά, πεὸ ἴῃ Θεβηεγὶ οὐϊιίομε οοπιραγεῖ. 
ἈΌΝΟΚ, ν 

Π|. Ἐδι΄ ἀρὰ ϑιοναθση Τίϊ. 11. ϑεάαςηβ ἀἰδιϊομοι 
ἐδ ά οι ἀεοίαν Τῆι. ΧΧ, Βκυκοκ. ᾿ 



ν᾿ ΡΝ ΜΡΙΟΣ,. οΟὃΌι ἰοὶ 

Υ. 

Φημὶ πολυχρονίην μελέτην ἔμεναι, φίλε" καὶ δὴ 
ταύτην ἀνθρώποισι τελευτῶσαν φύοιν εἴγαι. 

Ὑ. δογνωυὴ ΠῸ5 ψνουβιι8 ΑὨΘΓΟΏΪοι5 ἈΠοδίτ8 ἴῃ ἘΠ ϊ-- 
σουτπὶ Νίοοιμ ἃς Προγιτη Ωγ ρῃγαβὶ Ρ. 470. Βκυκοκ, 

1. πολυχρονίην. Ν. ΨΨΕΡΏΙΟΙΩΙ Οὐτατηομ δυπ, 80-- 
οαταΐας ἀοοϊγίπδο ἰοδίθαι ἸΟΘῸΡ] οἰ ἰδίαι, ἰὼ Τνρμϊοάοτ. 

. 40. ; , ν᾿ 
ἢ καὶ δή. ἘΠῚῸ5 ποτηοὴ καὶ δὴ σοπεϊποῦο ϑυβρίοοι, δά 
ποθι, Ἐπιθπι8 βουίρϑὶὶ, 81 ᾿ΒΘΟΡΆ 8. οϑϑεὶ, ἰθροσοῖα 
"πολυπαίδη. Οπκπκαλκυ. Τμθοῖ, ΑΡΟ]]οΩ, Ρ. 228, 

ν 
Ἰ 3. θωπαΐεθα «γον, ῥδοτα, 21... 

“ι 



ἘΚΤΩΝ ΚΑΛΑΙΜΑΧΟΥ͂. 

ἃ ἡ, 

«2 μοσεν. ἀλλὰ λέγουσιν ἀληϑέα,, τοὺς ἐν ἔρωτι 

ὅρκους μὴ δύνειν οὔατ᾽ ἐς ἀϑανάτων. Ὁ 
ΤΙ, Ἢ 

Τιαὶ γὰρ ἐγὼ τὰ μὲν ὅσσω καρήατι τῆμος ἔδωκα, 
Ξάνϑε, σὺν εὐόδμοις ἁβρὰ λίσεη στεφώψοις, 

ΟΛΙΠΙΜΑΆΘΗΙ 1. Ἐδι μος ἀϊδιίοδοπ ερίβγαπ-- 
τηαλιῖβ, ααοά ἱπίοβτοτη ἰεβί ταν. ἴῃ (ἢ ἰτυδοδὶ ἀνα, 
ἐπ Απαϊδοιῖβ ποβίγὶβ, δὲ τθαϊα Ῥ᾽αητιά 5 τᾶπὰ ἰπίογρο α-- 
ἴσῃ ἰὰ ΛΩΙΒο]ορία ΗΊ. διορβαπὶ Ρ. άϑι. Οαγαεη ααία 
Ῥγενυε οβὶ εἰ νεημπβίθαι πο Ρἰβοὶ ἀοβογίθογε: 

Ὥμοσε Καλλίγνωτος Τωνίδι, μή ποτ᾽ ἐκείνης 
ἕξειν μήδε φίλον κρέσσονα μήτε φίλην. 

ὥμοσεν" ἀλλὰ λέγουσιν ἀληϑέα, τοὺς ἐν ἔρωτι 
ὅρκους μὴ δύνειν οὔατ᾽ ἐς ἀϑανάτων. 

ψῦν δ᾽ ὁ μὲν ἀρσενικῷ ϑέρεται πυρί" τῆς δὲ ταλαίνης 
ψύμφης, ὡς Μεγαρέων, οὐ λόγος οὔτ᾽ ἀγυϑμός. 

Βκυνοκ. 
Π. Ἐταρυηοηΐαπη (ἤος ὀχϑίαὶ ἰπὰ ΕἸου ρῖο διοβαοὶ 

Τὶι. ΠΧΧΧΙ. Ῥεμηηβ Ῥοηίατηοίον. ἐπ Οεδπεγὶ δὐϊίοπα 
δἷς Ἰερίτυν : ξανϑὰ σὺν εὐόδμοις ἀκραλιπῆ στεφάνοις. Αἴ 
ἦτ οοὐ. Ἰἰφαίάο βογίρίστη ἀϑρὰ λέίπη, ἀαοά νεῖ ἐχ Ἄοάθπι 
ἤοπῖε Ἠδυβὶ!, γὸὶ οχ ἰηροηΐο Ψαϊεϊκκοπανγίαϑ, οαἱ ποιχθπ 
Ῥιορνυίαπι ξώνϑε ργὸ ξανϑὰ ἄενεο. ἴπ 8. νϑῦβὰ Ῥγὸ 
εἰχουαῖς διοθδεὶ Πρτὶ Βαθοηὶ ἀκουάς. ἘΕΠεραπῖο5 Μαγοιΐ 
ψΟΥΒαΒ εχ (Δ] πη μοἷβ ἐχρυεβδοβ δάροηο, υἱ οὔτ ὅτο- 
ἡ νεγβίοσα σοι ραγοηΐαν, 

Ναπιάὰε εἴ οξοὸ εἰ άο οὐρἱ, ἤδνίδααε οΔΡ {118 
βογία οἰϊπὶ Αϑϑυσίο βρᾶγϑα ᾿ΐσιιογε ἀοάϊ, 

εἰ Βομᾶ ἴῃ ἰπστγαίατη σοπροβδὶ ρἰ υνίτηα νϑηΐγοιῃ : 
οὐποία ἰπ νοηΐοβ {ΠΠπὰ ἀθίογο ἰδναβ. 

ϑεγνδγιὶ βοῖδθ σοτηχηΐβδα ἢ ΠΡ ΔΌΓΟΒ: 
οοΓρουΐβ μᾶς τὴᾶ οδὲ ρατὶς τοροῦία ἢάο5, 

Βκυκοκ. 
ἃ. τὼ -- ὥσσα. Ἰιορὶτϊτωα μᾶς νογθόγαιη εδὲ οὔπ- 

ΕΣ 



χαΑακκαιΜμάΧΟΎ. 193. 

ἄπνοα πάντ᾽ ἐγένοντο παραχρῆμ᾽ ᾿ ὅσσα τ᾽ ὀδόντων 
ἔνδοϑι, νειαίραν τ᾽ εἰς ἀχάριστον ἔδυ, 

5 χαὶ τῶν οὐδὲν ἔμεινεν ἐς αὔριον. ὅσσω δ᾽ ἀκουαῖς 
εἰσεϑέμην., ἔτε μοι μοὔνω πάρεστι τάδε. 

ΠῚ. 

“Αἰεὶ τοῖς μίκκοις μίκκα διδοῦσι θεοί." 

οἰσαοιο: πὸ ἔουίε ἀς ἅσσα οΟΒ 68, δὶς ἴῃ μος ἴρ50 ἔγα-- 
διηρηΐο ὅσσα. --- καὶ τῶν, ὅσσα --- τάδε. ἈΡρεοπᾶ, δᾶ 

᾿Απιδοῖος. Ῥαϊαϊίῃ. ε Ῥ]απυά, Τ᾿. Π. Ῥ. 6γὅ. ᾿Ὦ. 1τδά, ν. 4. Υ 

ὅσσα λέγεις, ταῦτα κλύων ἄπιϑε. ᾿ 

4. αϊοϊκοπαγίο ααϊά ἴῃ τηθηΐοπη νϑηου δ, τπΐ ΟΡ ΌΪΔ ΠῚ 
χε, ϑϑηϊοηϊίαο νἱποίθη ἅδε τπαχὶπιδ ΠΘΟΘΘΒΤΊΤη., ΠΟΘΟΙῈ δὲ 
Ῥαΐατοι ((ΔΠΠ{πὶ. ἘΠῚ5. Εγδρτη. Ρ. 240.), Ῥτόυβϑαβ ἰδῆθνο. 

5. ὅσσα δ᾽ ἀκουαῖς --ο. ϑυπὲ συμποσιακὰ ἀκούσματα. τα 
φῆμος ὁ ν΄. τ. οἰΐατα δὰ εἰσεϑέμην γερεϊεπαάτηι: τὰ Ροϑὲ 
αὔριον ταϊπι8᾽ Τεοὶς τελείᾳ στιγμῇ ἰαϊερριηρδηί. 

ΠΙ. γίάςε ΟΠ πδομὶ ἐγαριηοηὶα ἃ Οβοηε!εῖο ς0}16-- 
οἷλ ΧΧΙΧ, Βδνκοκ. ; 

Γ 



᾿ 
ΞΨΡῪ 

ἘΡΑΩΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΥΡΣΩΙΝΜΛΙΟΥ͂. 

(Οἰνός ἐοι τἰῦρὲ ἴδον ἔχει μένος, εὖτ' ἂν ἐς ἄνδρω 
ο ἔλθη" κυμαίνει δ᾽. οἷα Δίβυσσαν ἅλα 

Βοῤῥᾶς ἠὲ Νότος" τὰ δὲ καὶ κεχρυμμένα φαΐνεε 
βυσσόϑεν, ἐκ δ᾽ ἀνδρῶν στάώντ᾽ ἐτίναξε νόον. 

: ἘΠΑΤΌΒΘΤΗΕΝΙΒ ἔγαβτηθπίμτα οχϑίαὲ ἃ ἃ Αἰδε. 
Ὠδδυχα Ὁ. 5Ὁ. εἰ ἴῃ διοθδεὶ ΕἸογὶ!. Τῆι, ΧΥ Βκυκοκ. 

ἡ, ἐκ δ᾽ ἀνδρῶν πάντ᾽ ἐτίναξε νόον. Ὺ. 55. δὰ 
ἈδΊδο]. 1. 1. Ρ. 914. 

ΜΕΝΕΚΡΗΤΟΥΣ ΣΑΉΤΟΥ. 

1, ᾿ ", 

1 ρας ἐπὰν μὲν ἀπῇ, πεᾶς εὔχεται" ἢν δέ ποτ᾽ ἔλϑη; 
μέμφεται" ἔστε δ᾽ ἀεὶ κρεῖσσον ὀφειλόμενον. 

δ" Ἦ: 

Εἴ τις γηράσας εἰ δύχενο:, ἀξιός ἐστε 
γηράσκειν πολλὰς εἰς ἐτέων δεκάδας. 

ΜΕΝΕΟΒΑΤΙῚΒ ἀϊδιίομοι Τ. ἐχϑίαὶ πὶ Αὐ βοϊορία Ρ]Α-- 
πυᾶὶς, οὐϊίοπῖβ. ϑιδρμαπὶ μ᾿. “1. ἴπ χαοὰ ποίη δῆς α 
ϑαϊπιαϑὶΐ 5. θἷβ ἀδβογρϑὶ. Το Ἡεπεογαΐοδ᾽ ϑαπιῖας ξαϊ!: 
ε εὸ ἄος ἐαπέμπι δεΐπιμα. πννν ἐἰϊὶ δεφιοη εἴΐαπι αἰϊ-- 
δέϊσλοπ ἐσ διμγι, Νάπι ἔα ἴεπιπια ἰερίαγ ἐπὶ πιεπιδιωπὶδ: 
“Τουκιλλίου. οἱ δὲ, Μενεκράτους Σαμίου. Βκυκποκ, 



.ις ΠΟΣΕΙΔΊΠΠΟΥ. 

ν ΤῚ , ᾿ ὴ 

ἸΠοιην τις βιότοιο τάμῃ τρίβον; εἰν ἀγορῇ μὲν 
γείκεω καὶ χαλεπαὲ πρήξιες" ἐν δὲ δόμοις 

ῬΟΒΙΌΙΡΡΙ νυ. τ. (οάίεϊβ Ἰδοι στοὰ ΓΘροϑαϊπηὰβ τά μη), 
ἀπαπι ἀάδεγυίτηιθ αα ᾿ΟὐΤαϊοὶ Ῥ] τη 458. δὶς ἴῃ δ8ό- 
ῬθοΟΙ 5 Οεάΐρο (]. 170. ποῖ τις φροντίδος ἔλϑῃ. Τηΐαιο 
οὐτῃ Ἰἰφεΐοτο Ἄρογθη, 81 πὶ ψουϑίοπθ ἔγαυᾶαρὸν Πτιρο-- 
τιὶθ Οτοιῖ ; ἱπργναΐαβαιι6 Θβϑϑῖὴ οὐρἃ 8.ἸΏΤΠ ὩΤῚ ὙἸ ΤΩ, Οἵ 
ταυπϊατα νεπιιβίαϊ8 ἀεθ 1 ἰο 10 6]10|5, δὶ δ᾽ αρ δ  ἰβϑίτηοβ 
οἰὰϑ νϑυϑι8 δ ΡΡΥΪΏΘΥΌΙΩ. ' 

Οὐοα νἱΐδα βεοίθπηιν ὑἴον ὃ ΟΥ 8 Ρ] πὰ τη] οϑεΐ 5 
1 5: ἰπϑοᾶ ἐς του 48 σαγτὰ ἀομηοβ: 

ΤΌΓΕ ἰὩΡῸΓ τππ]ῖα5.,, τη] 8616 πὶ ἐπα οὐ θι15. ΠΟΥΤΟΣ. 
Ουἱ Ῥεγερστὶ νἱναῖ, ΠῚ5. δὲ ΠΆΡΘΓα πχϑίτ8, 

εἰ ποὸ Βαβθῦγε ἀοίοῦ. Τυτμ ἀποῖα ποπίαξ 6, ΘΙ ροτ' 
δηχίαβ: ἰὼ νἱΐα σδοῖθο, 5018 δ Ϊβ. 

Θαϊ Ῥαΐον ὁβὲ,, βαϊδϑὶς: νἱν! πο ϑυαυ ον οὐθιιϑ. 
Ἀοἴαβ οδί ἐπυθητπὶ δὲ ἃ, νἱοΐα βθηπτῃ. 

᾿ ΝΙ ἰρίταν βαϊ8, ααᾶτη παηηιατη σΟΡΏΘΤῈ ᾿ΟΘΠ : 
ΜΟΙ] τηθ4ο οομβρεοία ἴπσε τερθηῖθ που. ἡ 

ἱ Σ ᾿ ες Βαυνοκ- 
᾿ ἔν τάμῃ- Ορίδἰϊντιτη ἰαρῖαν Μοϊγοθοῦι ραγοῦία: 58-- 

ἀἰδαιο ἀἰὰ δὲ, οὐ 650 δἰΐαπι σάτα ἰ4}} βίγαοίασα,, 4 πὶ 
ΟἸΐπι , ΟἝπομ τη 8 ΡΟ Γϑ 056. ΓΕΝΘΓΘῺΒ, ῬΟΓΌΒδ118 ΘΓΆτη, ἴπ 
᾿δγαιίατα ὑεὰ!, Ἡταόγιβ Π. ΤΥ. 95. Ἶ ῥά νύ μοὶ τι πί-- 
ϑόιο --α. ἀυοα τονε ὙΠ. 48. Αἀαϊὰ ρατγιϊομ ἃ ὧν 
δππο τηοάτιτη ἴῃ ἰηἰογγοραπο γϑοῖς δδοοαιο ὁχ σέραϊα 
Ῥοιΐ, οἴημηθ8, απο βοίατη, οσοηϑοηϊαί. Τα ἴῃ ΘρΡ- 
Ῥίαπὶ ὕγπορ. 11. θοῦ. παρὸν εἀϊίατη νί4εαβ: τίς γὰρ ἂν 
οὐ στυγέῃ τοῖον γένος --ο; Δἀϑογτὶρίὰ ἢδο ποιὰ: ,. να]σαίατη, 
στυγέοι ὁ Ῥατγί8. Ναΐϊο, Ψεηοῖο οσογγθοίαμη. . Τα] ὯΘ6 
νἶρο οργορίο οἱ ἀθβ 1ἰ ονῖὶθ ποβίσὶβ ργδθοϊανγ 5ϑΐτηθ του ο 
ΔΟΟΥὶι5. ἜΧΡΤΌΒΓΟ8, τηθπῖον ἰα πόα βἰαΐπογε ποαϊς 
4πυοὰ ογὰβ ἰμαϊοίιχα γὙ61}169. 

Ν2 



4  ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟ ΤΥ. 

ἡ φρογτίδες" ἐν δ᾽ ἀγροῖς καμάτων ἅλις" ἔν δὲ 
ϑαλάσση 

᾿ φάρβος. ἐπὶ ξείνης δ᾽, ἣν μὲν ἔχης τι, δέος " 
5 ἣν δ᾽ ὠπορῆς, ὠνεηρόν. ἔχεις γώμον ; οὐκ ὠμέρεμνος 

ἔσσεαι. οὐ γαμέεις: ζήση ἐρημότερος. 
φέχνα,, πόνοι" πήρωσις, ἄπαις ϑίοὶ. αἱ νεύτητες 

ἄφρονες" αἱ πολιαὶ δ᾽ ἔμπαλιν ἀδρανέες. 
ἦν ρα τοῖνδε δυοῖν ἑνὸς αἵρεσις, ἢ τὸ γενέσϑαε 

10 Ομιηδέτιοτ᾽, ἢ τὸ 'ϑανεῖν αὐτίκα τικτόμενον, 

. 

ἩΠΤΡΟΜΩΡΟΥ͂ 

ἘΧ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΙΟ Κ. 

ΠΠαντοίην βιότοιο τώμοις τρίβον. εἰν ἀγορῇ μὲν 
κύδεα καὶ σιἰνυταὶ σιρήξιες" ἐν δὲ δόμοις 

ἄμπαυμ᾽ "ἐν δ᾽ ἀγροὶς Φύσιος χάρις" ἐν δὲ ϑαλάσση 

κέρδος: ἐπὶ ξείνης, ἢν μὲν ἔχης τι, κλέος" 
δ ἣν δ᾽ ὠτορῆς, μόνος οἶδας. ἔχεις γώμον :. οἶκος 

ἱ ἄριστος 
ἔσσεται. οὐ γαμέεις ; ζῆς ἔτ᾽ ἐλαφρότερον. 

τέχνα, σπιόϑος" ἄφροντις ἄπαις βίος. αἱ νεότητες 
ῥωμαλέαι" σολιαὶ δ᾽ ἐμπαλὲν εὐσεβέες. 

οὐκ ἄρα τῶν διοσῶν ἑνὸς αἵρεσις, ἢ τὸ γενέσϑαε 
10 εηδέποτ᾽, ἢ τὸ ϑανεῖν. τιάντα γὰρ ἐσϑλὰ βίου. 



ΡΑΝΥΑΒΙΌΙΒ ἨΛΙΙΟΛΆΝΑΒΒΕΙ 
ΓΝΤΕΆΡΒΕΤΕ Η. ΘΒΟΤΙΟ. 

1. 

Ουη ΒΠ015., ὃ ἨοΘΡ65 7 ποὴ δϑὲ ἤδθοὸ ἱπῆπια νἱγίιιϑ, 

ΔΡΡΟΒΙ 115 ἀδρῖθιι5. οα]θ65 δάποθνς να ΐτοϑ 
ἀΡεῖ5 δ Ἰησδηΐαμ, δἴψαθ 4}105 ἃ ρΡοοία γοοδγα. 
Ἐπὶ ταθηϑα Ῥυ τοι" ΓΟΡῸΣ ϑρθοίαϊαν οἱ ἈΡΠΪ5 : 

ὨδΙΠΠ 16. π΄ οομπουοβ ἀποῖου τ ΘῈ 1π ἰποϑίδδ, 

4αδιην8. ἰαΐθ 4} ὑτορι ἀθηῦ οὐ θ61}1ὰ ρανεβοδηῖς 

18 115. εὖ 116 ταῖῃῖ" (Ἰονίου πθο ὁ]ονία) ἰδοίας 
41 οοηγῖνα δθθη5 8]105 δά σαυάϊα οορί. 

1Π|6 τὶ γίϊα Ῥοηϊπ5: ΔΓ αἾ586. Ὑ᾽ 4 6ἴαν, 

δα, σον θ τηϊπ πη νυν αΐοπι ἄπονα νἱδπ,"᾿ 

41 νηππι ἐδ ρίθη5 4115. 86. ῬΟΙ 5. Ἰπη}] οἴ, 

Ῥχγίπια Πομηϊητιτ ΘΠ ΡῚ ἀαἰα σπηΐ Ρθομᾶ, ἢδτητηα 

ἸΠ ΟΡ ΠΆαΘ, 

Ῥαΐδα τῆθτὸ ἰοηρα οδπηξ τη]: οατιηΐηα γίγαηΐ, 

Ναιηααθ 881 ραγίοτα σἱὴο ΕἸ θΆΟγ6. νϑη 5148, 

εἴ Ἰοοῖιδ, οἱ ἔδϑινιιβ ἅπη0, ταθ! ] σὰ οἤογθδα. 

Μομΐο ἰρίταν σναΐα Βδοομὶ οι] θοίθθο πα ηι8, 
οἵ. θ1Ρ6, τι νθηΐγοηιν 51:1 085. ἀδρ6, γα]ίαγ 5 1 8181", 

ἀϑ51 4088 τὰθηϑᾶ6, ἰδεῖδο ἀμ! οοἀϊη15 ἜΧρΟΓ8. 
ὼ 



ΝΊΝΟΝ ε 

ΘΟΑΆΜΕΝ 

Ἡ. ΘΡΛΟΤΙΟ ἹΝΤΕΆΡΒΕΤΕ, 

ΤΟ οάϊια σοηβ υἱιιϊ5 Βοιπιΐηθ8 βιυμηιι, ἴρβαχις Ὠινῦμα 
ΤΟΙΠΘΡΆ 7. Θὲ ΔἰΤΟΓ 5. δουῦῖο5 σογΓαμρίχπηι8. δηΐϊθ 

ΘΟΡΡΕΡΕΪ5. δηἰπλϊδ, ΗΟ Παρ) βρανὶβ ἀγβοὶ ορβοδίδδ, 
ἱπημπιορα ἴῃ ΒΙΡΟΙῸΝ διμίοι οοηγίςία, Ἰηθδϑῖο 
ὁονε ἔγοιηθηϑ: ῬΡοταὶὶ οἱ γίροβ δἰ πα νἱβόγθων 
ἄἀρροηον: μυως Αἰλφαϊᾷ ἔαοεγο δαὶ πιοπλοσασο Ρᾶπ 

τδηΐομνς 
ἱπιροάϊωις δεσπίδαας ρον γωϊτιςῃ6 ῥοϊομίσχαι 
τη .Ὸ}" οὐδχ, ραν! ἀδοη ας μα δι ἐπ ροοίονο φαγᾷθ, 
Ἐπι αἰϊαϑ, ουἱ ἀϊν τα, οαὐ ΟΡ ]6 σασῆμππι 
ἄαὶ οι: ἷς νἱχ 86 ἔουνὶβ ἱπορήους ογοάϊε, 
ΥἿΧ 86 τμβόχία]ὶ πιρηληὶε ἐς δαισαΐαθ πδίμη,, 
ταῖσι οονα τὰχαθαῖ : μασναϑ ἰἰοοὶ, ουῖρὶς αἰσας, 
ἸΒῸΡΡοδίία οογνῖοθ οαραϊ: αι ποις Τοπαπεὶδ 

ἴαμα δἰ θὲ, ἴάτὰ ἐμ φος ψάρι δροιλάονς Μίμογναρ: 
ἀαϊ Γονταν δα ] μλο, υἱφπναας αἰΐροιαι ΟἾγτρο, 

ἀα]οῖ θὰ. αἱ Ροδδὶξ πηθηβὶβ δοουμαθονο ἰγίμη. 
Τηΐϊορθα, βρθιαίᾳ ρυΐιβ βρεοίαϊαψαρ πο], 
Ἰραῖοβ δορὰ βγδάμβ, βεὗθι ἴρ8ο ἢ νεγίῖοο Ῥόθπδ, 
δὲ νοὶ ἀλυαι δἰπιΐδις οα  ρὲδ ἐανθμ θα. ἰῃϑιαῖ, 

γ6] οὐἱρὰ8 δοζαῖϊϊαν γείογοβ, τηθηϊτα ῥα  δπὶ, 
ξαδιϊεῖαο τηαρηΐαας ἴονβ πιδηἀαΐα ΟΡ Ο556Π8. 



τσ τ ντ.ν’ -τῷὸ-.- .- ----ς..-. “ει. με 

ἘΥΝΕΝΙ ΡΑΆΙΠΙ 

ἈΒ ἩΘΌΝΕ ΟΟΒΆΟΤΙΟ ΟΟΝΥΈΕΒΒΘΑ. 

1. 

ϑυηὶ {αῖθι5 ᾽5 πιο5 δδῖ, ἡ Ά]]1ο τὶ «Ἰδοῦ τηΐπ 6 σομίσα 
ἀΐοοσα, πο οἰΐατα ἀἴοογ τϑοία γα] ϊηΐ. 

Ἠϊΐ5 εθὸ δοπδαουῖπι γοϊπ5 ἤος ἄθεον τοροηΐ: 

.». ΠΙὰ εἰρὶ ῥ]δοθαῖι, ἀπι πιὰρὶθ ἰδία τη]. 

Π. 
Ἄδμι Βεμα δἱ ἀϊοαθ, ρυιάθηϊοσ ἤδοίονα Ῥαποῖθ 

οϑὺ {01: δῦ οἰθηΐτα, ἀπο 01}18 ἸΏ ΘΘΠΠ. 

ΠΙ. 
Αὐάοτο ορτορίαμη 6ϑὲ ἀΐιι α1}}6., 5ἱ δᾶρου δάοϊζ: 

δϑϊαποίάμι οἰαά 65 οὐ τηα]ὰ ἔδυ βο[εῖ, 

ΤΥ. 

νὰ εὖ 48 Ῥϑηϊία οον 15. 50} 5ε4δ Ἰαιθθδηΐ, 
τοντηθηϊαμη οτανι8 Φαᾶτα αν), ΘΧι ΡΟ γαῖ. 



ΒΞ ΟΛΙΠΙΜΑΟΘΗ͂Ι 
Ὦρα ἘΝ Ὁ 

ἘΒΑΟΜΕΝΤΌΜ ΑΒ Η. ΟΒΟΤΙΟ ΟΟΝΥΨΕΒΒΌΜ. 

Τ. 

Τωίιὰὶ 4υποοῦη σας πιο πηρπιθηΐ ΟΡ 5, 
οἱ 4π6 ἰθρουῦῖθι5. ἥονδα βορὰ ἀθάϊ, 

οπὔληΐα πης δίπο Βοπογα ἰαροηῖ: πρὸ τρδά τα “πδδ᾽ 
- διηΐ. 

ἀεπεῖθι5, ἰηστδῖιθ {δ δὶ νρηῖθιν Βαθοῖ, 
αἴϊονα ἴπχ πουῖϊ. ϑεά δἱ {Ζιὰ ἢ τις. Παιδὶ 

ΔΌΣ θα5, ᾿ᾶδὸ τηθοῦμη ΠΟ ῬΟΥΪανα  ταδηθηϊ, 

ἘΠΑΤΟΒΘΤΉΒΕΒΝΙΒ 

ἘΨΕΟΙ ΑΒ Η1 ΟΒΚΟΤΙΟ ΘΟΝΥΕΆΙΒΙ. 

"ΓδΔοιαπιάοιι βατυτοαο νἱματη γά]οῖ : αὐφαο ἴϊὰ γοναὶ 
{οι δ. ἶϊτ, ΤΠ γοῦπη οοὰὶ τπᾶγο ἔθεσι Αφαῖθο, 

αὰϊ Νοῖα5 ἱπιθυϊοῖϊου. Μοπιὶβ δοογοῖα γυϑοϊαάϊι, 
ΕΧ ἰπιῖδ δηϊπιιπι βϑά ϊθιι5 Ἔχουϊίθηδ, 



ΡΟΒΙΌΙΡΡΙ τ ΜΕΤΒΟΡΟΒΙ 

ΘΕ ΥΙΤΑΕ ΙΝΟΟΝΜΝΟΡΙΒ ἘΤ σΟΜΜΟΡΙΒ 

ΟΑΚΜΙΝΑ 

ἹΝΤΕΚΡΠΈΤΕ ΒΑΥΝΌΝΡΟ ΟΥΝΊΟΘΗΙΟ. 

Θυοὰ ταὶ ἴατα υἱΐας ρἰαδοαι ϑομαθ οἱ ἴοτα 

ἔδυ νθηῦ': 

105, δὲ ου115 ταοϑροῖ οπιδία ᾿βοχηαϑ. 

Βυτὰ άθοῦ., ἰουγὸν τηᾶτῖὰ ᾿ηϑι οἱ, {τὲ Ῥαΐου πᾶ 
δὶ ῬΡΟΟΙΪ οχίου ποβ Τηθἢ8 511 Δάν Ια 68, 

αἴϊομι ἀπροὶ φραυίζου δευγαπα Ῥθοπηΐα, οϑθηΐθῃ 
παθα οὗ ἴπορ5 δηροῖ ῬαΌΡΟΡ65 ΘΡΑΥΪα8. 

Τλυχονῦὶδ ἀΧΟΡΘΙα Σ ΟΡ τ. τα }Π1ἃ ἀπο 68 

ταὰΐία ἀοπηύτη: π0}15 ἀπιθοΓ6 5 5018. 6015. 

510 ῬτΟΪο53 Θα}15 Ραΐγοιῃ διδοὺς: οὐδ αἱ 146πὶ, 

τη 118. ΟἾ5.5 ΟΘιι 81} Ῥα1 5. Εἰ}ΠῚ ἀοηηΐᾳ τα]. 

Μρηΐς οανοῖ ᾿αγθηΐδ: Ῥοϑί πᾶσ βαρ] θηια ψϑηὶΐ 

56" 5 5101 Φαρυταν σοηπα ἰΔθαΓῈ 56 ποχ. 

Ἐπ νἱϊαπι ορίδιμιι5.2 πιο οδὲ 8018 ΟΡρίΪπΠ18. 

᾿ ἘΠ ΠΙᾺ} 

Ὑ6] παϑοῖ, ΡΥΪτηο γ6 1 Ῥου 856 ἀἰϊο. 



.--.».“ -- -«--..- --- - “. σ -- -.-“-. τοι πα- ππ'͵-πσ 

Οὐ οὰ πιῖμὶ ὯΟῊ Υἱίδο μ᾽ δοδαῖ ρθη οἱ ἴοτα ἰαιιάοια, 
εἰ Ῥεχυΐθπι ἔθ550 ῬΥΆοΡοι. μΐοα ἀἰοπηιιδ. 

Βυγα ρεεῖδ: ἀπίτηοβ ΘΒ δοιαπι. Τανα : Ῥ6Ι δἰτατν 

ἰδ πιᾶνο: ἰοηβρίπαιο ἃ Πορα ἰπονα τοῖδνβ. β 

Ουύτὴ ρεγεστὸ οδ, ἄϊνϑο, ροίουῖβ οαγοβοθνὸ : Ῥᾶαρδι 
“ς ῬδΆρον οι 505 ΠΟν 5. 'ρ58 ἴπᾶτα. ί 

Τουχονῖδ ἀχόγοπι: 5ηδι5 ΔΌΘΌΡΟΓο : οδοῖοθ5 
δἱ ἔαθυῖς, μα }}ο 01] Ῥτείποσο ἴπρο. Ὁ 

Τλυΐος Ῥαῖγὶ σπαῖὶ οἴγοῦπι ὁδοαΐα : δε ἰάτάθη ΟΥΡὶ 

Ῥαϊγὶβ 50 ]Π]}οἷϊο οονἄα τἴπχογα νασδηῖ, 
Ἐπ δριΐαπι, οἱ υἱνίἄοπι Ῥοδδιηι Ἰἰαχἄανο ἱαγοπίαπι: 

Πδπὶ ἰιγθηῖς Ῥγδοδιαϊ ΤΌΡΟΥΟ, τποηΐθ βθποχ, 

Ἐπ υἱίαπι οαϊρα5 7 υἷας βθπιις εἰσ φαοάνϊο 

ἘΠ ΑΚ 
{τ {: 



5 

0 

ἡ γ4 ΧΦ" - Ἢ ἕ ὄ Ἢ 

 ἋἈΖΕΑΩΝΘΟΥΣ 

ὈΜΝΟΣ ΕΙΣ 41 4. 

Τ ὐδιον' ἀϑανάτων, πολυώνυμε, πογερασὲς αἰεὶ 
Ζεῦ, φύσεως ἀρχηγὲ; νόμου μέτα πάντω κυβερνῶν, 

χαῖρε" σὲ, 780 “άγτεσσι ϑέμις ϑνητοῖσε πρρσαυδᾷν. 

ἐκ σοῦ γὼρ γέγος ἐσμὲν, ἰῆς μίμημα λαχόντεῷ 

μοῦνον. ὅσῳ. ζώει φε καὶ ἔμσϑε ϑνήτ ἐσὶ ζαίαν- 

φῷ σὲ καϑυμνήσω. , καὶ σὸν κράτος αἰὲν ἀείσω. 

σοὶ δὴ πᾶς ὅδε κόσμος ἑλισσόμενος στδοὺ γαῖων. 

σεείϑετοι, ἡ κεν ἄγῃς, καὶ ἑκὼν, ὑπὸ σεῖο κρατνοῖταί 

τοῖον ἔχεις ὑποεργὸν ἀνικήτοις ἐνὶ χερσὶν 

ἀμφήκῃ, ̓ πυρόεντῳ, ἀειζώοντα, κεραυνόν. 

τοῦ γὰρ ὑπὸ πληγῆς φύσεως πάντ᾽ ἐῤῥίγωσιν, 

ᾧ σὺ κατευϑύγεις κοινὸν λόγον, ὃς διὰ πάντων 
φοιτᾷ " μιγνύμιενος μεγάλοις μικροῖς τὲ φάεσσιν. 

ὃς τόσσος γεγαὼς ὕπατος βασιλεὺς δι παντὸς - -- 

οὐδέ τι γίγνεται ἔ ἔργον ἐπὶ χϑονὶ σοῦ δίχα, δαῖμον, 
οὔτε κατ᾽ αἰϑέριον ϑεῖον “λον, οὔτ᾽ ἐνὶ πόντῳ, 

5. μοῦνον. ἴτητηο μοῦνον, Πυοᾷ ΗδογΘη 5 ἀρᾷ! εχ 
εοα. Βεοὶς δοααϊίαν ὅσά, Οχηΐδ50 "τῶν. δὶς Αθηΐρτηδ 
ϑΡΒΙηβ5: ἀλλάσσει δὲ φυὴν μόνον, ὅσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν “Ἔρπε- 
τὰ κινεῖται ---. ΝΟ ἰδηδτι τηῖγᾶ νἰγογαιη ἀοοϊογαῃ 46 
Βος ἴοοο οοπητηδηΐα: δαὶ γΌ]ρ6 εϑὲ οοβηοϑοογα, ἴῃ εἀ]-- 
ἑϊοπς δίαγζιὶ οτάϊπα ἐχροϑίία ον 

χθ. 54. ἐπὲ--- καῦ -- ἐγὶ ---, Υ. Ἰηὰ. δὰ Οἀγ88. Ὀ. 177" 54: 
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᾿φελὴν ὁπόσα ῥέζουσι κακοὶ σφετέρησιν ἀνοίαις" 

20 

“25 

90 

«ἀλλὰ συ καὶ τὰ περισσὰ ἐπίστασαι ἄρτια ϑεῖναι, 
καὶ κοσμεῖς τὰ ἄκοσμα, καὶ οὐ φίλα σοὶ φίλα ἐστίν. 
ὧδε γὰρ εἰς ἕν ὥσπιαντα συνήρμοκας ἐσϑλὰ κακοῖσιν, 
ὠσϑ᾽ ἕνα γίγνεσθαι πάντων λόγον αἰὲν ἐόντα, 
ὃν φεύγοντες ἐῶσιν, ὅσοι ϑνητῶν κακοί εἰσι, 

δύσμοροι, οἵτ᾽ ἀγαϑῶν μὲν ἀεὶ κτῆσιν «.οϑέοντες, 
οὔτ᾽ ἐσορῶσι ϑεοῦ χοινὸν νόμον, οὔτε κλύουσιν, 
ὦ κεν πειϑόμενοι σὺν νῷ βίον ἐσϑλὸν ἔχοιεν». 
αὐτοὶ δ᾽ αὖ ὁρμῶσιν ἄνευ καλοῦ ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλα, 
οἱ μὲν ὑπιὲρ δόξης σπουδὴν δυσέρεστον ἔχοντες, 

οἱ δ᾽ ἐπὶ κερδοούνας τετραμμένοι οὐδενὶ κόσμῳ, 
ἄλλοι δ᾽ εἰς ἄνεσιν, καὶ σώματος ἡδέα ἔργα, 
σπεύδοντες μάλα πάμπαν ἐναντία τῶνδε γενέσϑαι. 
ἀλλὰ Ζεῦ πάνδωρε, κελαινεφὲς, ἀρχικέραυνε, 
ἀνϑρώπους ῥὁύοιο ὠπειροούνης ἀτιὸ λυγρῆς, 
ἣν σὺ, πάτερ, σκέδασον ψυχῆς ἄστοο, δὸς δὲ κυρῆσαι 

50 γνώμης, ἡ πίσυνος συ δίκης μέτα πάντα κυβερνᾷς, 
ὄφρ᾽ ἄν τιμηϑέντες ὠμειβώμεσϑά σε τιμῇ, 
ὑμνοῦντες τὰ σὰ ἔργα διηνεκὲς, ὡς ἐστέοικε 
ϑνητὸν ἐόντ᾽" ἐπεὶ οὔτε βροτοῖς γέρας ἄλλο τε 

μεῖζον, 

οὔτε ϑεοῖς, ἢ κοινὸν ἀεὶ νόμον ἐν δίκη ὑμνεῖν. 

27. αὖ, Μοϊϊας αὖϑ᾽ Ηδεγεη. ἐ οοὰὰ, : 

β 
Ὶ 



ΟἸΕΛΝΤΗΙΒ 
ΗΥΝΝυ 5 ἈΠ ΓΟΥΕΝ 

ΙΑΟΟΒΟ. ὈΌΡΟΒΝΤΟ ἹΝΤΕΒΆΡΒΕΤΕ. ἑ 

αεσηςε Ῥαΐον Ὀϊνάπι, οὐἱ ποιπιΐηα τανἶία, 564 ἀπ 

ΟἸμη]ροΐθη5. 5θμρ 6: γἶ8. ἰὰ ΠαρΡ᾽ϊθι διοῖον 
πᾶῖαταθ, οὐρα 4] δίῃσαΐα ἰθθθ σαν Πδ8, 

ΤῸΧ, βαἶνο! Τὸ πορα ᾿ἰοοῦ πῃοΡι  ΠΠ}08. ΔΟΡΤῚ5 
ποΙῖ5. ΘΟΙΏρ  Ϊαγα : Οπλη 68. ἴπᾶ ὨΔΏΖτΙΘ ῬΡΟΡαΡΟ 

105. 5.115... ἀδίου πᾶ. (81 ἰππᾶ 50 γοοῖ5. οἱ οο 80 

ἰἀπίαιη, 4αοίσαοι ΠΌΤ ϑΡ᾿νϑῃίοϑ ῬΘΡίπλῖι8. Ενθο 

ἴῈ οαπίαθο. ἔααπι οἱ ΤΟΡ ον δ'πθ ἤπο οΟ Τα Π8. 

Οὐρρε ἴπο ἢϊο ἰοῖι8, ἰθρρᾶπι 4] οἱροῦῖι, ον Βἷ5 

Ῥᾶγοί, Το α0 4515, Πα ΡΘΥΙΟ, αἴ τι6 ΟΡιρα ροΓαΐ ὉΪ1ΓῸ. 

Των οι 5. τοϊατα. τπϑηΐθιι5 ΕΠΡῚ ἴα] 6 τη η] 5! τα 
Δ 0608, ᾿ἰσηϊταμη; μαπᾷ που ᾿α ἀφμίᾳας [αϊπιρ : 

ἴοῖα οἴθηΐπα 1{Ππ|6 τοῖα οὐ πϑίτ ἃ ἘΡΘ ΠΑ 8010 : 
110 οἵ οομυπηαπθιῃ τι ομθῖα αἰΓ1515, οἱ {π|86 

τατ 1 αρίταῦ τα  θπι, ΤΠΔΡΉΟ 88. ΘΟΥ̓ΡΟΙΟ ΙΗ ]806118, 
Ταπίαδ τὰ γΘΡ πὶ ἀομιίηιι8, ΤΘοϊου 16. ΘῈ ΠΤ ΌΙΩῈΒ : 

Ὧδο 5'πο ἰ6 ἰδοίσχα ἴῃ ἰογτῖ5, Πφ5, δὰϊ Ορῖιβ αἱ] υχτὰ 

δοῖεν πο ἀϊο- ἅτ, ποὸ ΡῈ οοολαία ρομὶ, 
ΘΥΤΟΡῈ δοία 8110 Ὠἰϑὶ {86 56 η8 πηρὶὰ Ῥαϊχαῖ: 

οομίαδα ἴῃ 5686 ἴὰ αἰνὶρὶθ ογάϊηθ οερίο: 



ΜΠ ΟἸΥΓΕΑΝ ΤΗΣ δ. 

ἈΌΒΡΙΟΘ 16 ἰπσγαῖβ οἱ ἰποϑὲ διὰ σγαϊΐα γοθιιβ 

{οὐ Βαντποηΐα. Τὰ δ. ἴσοὶ οπιηΐα ἴῃ ἀπαὰπε 
δ'ο θοπᾶ τηϊδία πιδ} 15 σοπηρὶπρῖβ, οὐ τὰ Του σαζ 

ουποίοναση ΤΆΪ]Ὸ ΘΟΙΏ ΠΥ Ἶ5. οἱ τιβ 16 ῬΟΓΟΠΠΔ.8, 

4ααπι τοΐαριε δραρῃΐίᾳ αθ. μομχΐιατη τπθὴ5 ἰδογα 
τπϑ ΟΥ̓ ΌΤη. 

Ηρα τηΐδουὶ! Βόμπὰ 4ὰϊ φαδουαηΐ 51 1 ΒΟΠΡῈΣ εἰ 
οΡιδηΐ, 

ἀἰνίπαπι ἰαίπιοιι μᾶπο σοτηπηιηθῖν οἵ ἀδηϊ{ ὰς ̓οσοπν 
Ὧδο βρεοίανϑ οο 8, ἢδο [αυιο αἰτοπάοσα οανδηῖς: 

οὐἱϊ 5ἱ Ῥαγοροπῖ, Ῥοϊθγδμπὶ τραασοῦο γἱϊαπι 

οὔσῃ γαϊΐοπο οἵ πιθηΐα ΟΠ ΔΤ : ΠΠΤῸ ϑροῃῖς [ογαπίυτ' 

ἴῃ τπαΐὰ ρυαθοῖρ 65, ὑγ ἘΪ δἰ δὰ «απο ̓ γοϊαρίας, 
Ἤμσπο αἀρὶϊ ἀπιθίτῖο Ἰαιἀἴδᾳαθ ἱπιπλθηδα δα] ἴάο; 
ἸΠαπὶ εἴ ἀγαυ 85. οἱ ὉΠΊΟΥ γοβαμὰ8 ἢ ἀϊ: 

Β]απα ΠΡ’ 40 αἰπιπι, οπουίσαας Ἰϊοθμῖα δες 
δἷο Αἰ" τοηιπέ αἴϊο ἴῃ ἀϊνουδα τθῆϊοβ. 

Αἰ, Ταρρῖϊον αἶπηθ, ἰοῆαπδ ἴῃ ΠΡ βὰ5 αἰνῖβ, 
ἀὰ δὰροῦδ, Εἴ πιθηΐοπι τη ϊβο 15 τοί! δὲς. αὐΐον 
Ἰμϑδηᾶτη : Βᾶπο τὰ ρΡΟ]]6, Ραῖογ: ἀὰ ἀρργοπάονγο Ροββο 
᾿ΟΟὨ 5 Πἰπτ.. νοι 410 ἴὰὰ οπιηΐα τἶϊο ΒΈΡΟΥ πα: 
τιο8 αἱ Βοποχαῖϊ ρᾶν τον ἘΡῚ ἀδιηι5 ΒΟΠΟ ΡΟ μα, 

Ῥεγροιαῖα ἴπὰ ἴδοι Ἀιγπιμ δ Ῥγδθοΐαγα οδηθηΐοβ,. 
τὶ Ψ εοὶ Βοϊαϊπῖ: πθὸ ΘΏ ΠΩ τ ὉΠ ΠΡυῖ5. ΠΤ απ, 
ὯδΟ διιρουῖβ πιαῖα5 Ῥοϊογῖς οοπιϊησογὸ ἀοπαπι, 
«πᾶπι ΟἾΠΟΙῸ ἀδίεγ πο ΘΟΙ ΠΟ πὶ οαΣΙαἶπο Ἰορο πα, 



ΤΒΑΘΌΘΤΙΟΝ 

Ἐ}Ὲ Ὁ] 

ΤΉΥΜΝΗΕ 9Ὲ ΟΜΕΆΝΤΗΒ, 

ΡΑᾺ Με. ΠῈ ΒουδΑΙΝΎ ΙΕ, 

Ῥεῖ οἱ ταδλεῦο ἀἐς5 Πίδακ, δπΐοαν 46 1α Ναζαχό, 

Ταρῆεν, ὃ 8αβθβϑδθ! ὃ ἰοὶ δι θηπηθ εὐ Ραμα! 

παἶτό βοανοναῖπο ἃ αὶ τοιι5 165 Τπονῖο 5 

80115 τ1}}}6 ΠοΙη5. ἀϊνουθ ἐϊενοπὶ ἀ65. δαῖΐεῖϑ : 

16 τἀάοΓο, πο8. ΘΟθ5. ἴα ἀοινεοπι ἰθὰν μοιητηδσο, 

ΠΟτ5 δοτηπῖδ5. ἴθ δηΐδηδ., ἴοι οὐ θΓα., ἰσὴ Ἰπχαρὸς 

εἰ ἰοῦϊ “6. {πὶ τοϑρῖα αμην Ῥὰν ἴε5. πηδῖμ8,. 

ἃ οὐϊόθτον τὰ βίον τγάϊο 165. τη δ1 8. 

Βόμι 5015 ἃ 7ατα 18: τὰ γΟΙΧ Τϑοομ ΠΟ ϑϑδηΐθ 

ἰυουνὴς 868 ΔΟοθη5 ἃ ἰὰ θοήϊέ Ρυϊδϑαηῖϊος: 

ἴα τόρ! Ιὔπίνουβ. Ὧδ τοῦς ἢ] τη 
«ὰϊ γοπίοντηθ 1ὰ Ἰθυρα 6 5805 ἱπηῃηθηδίἑό,; 

ἐδ τοῦϊ Βάνπισηΐθαχ, ἐπιαμέ ἐδ ἰοὶ - ταδηθ, 

δ᾽᾿ΔΡΡίαπαϊε ἀ᾿ ὀμέϊν» ἃ τοι ογάνε βὰργξιο5 
τοῦ δου!ῆς τ δ οηΐ οἰοα!θ. ἐπ ὁ σταμ ἢ ΟΟΥ 8, 
δα Τόοοὐθο ἴὰἃ πναϑ86.. ἢ τπϑυΐ ἰούδ ἰ65: τ ϑδου δ. 

1α Τσάνο ὀιϊηδο! ἀπ δ᾽ ἐπα τα: πίαῖη σοι α Ὀ]8 
Ῥονίο ἀπ οἴοϊ γθπρθαν ἄἀαπ5 Γἀτηθ ἀὰ ΘουρΆΡ]ο, 
Ῥγέβοηϊ ἃ τοῦδ [68 1618, ἴὰ το Ρ]15 τοῦι5 [65 Ἰἴδιιχ, 

1 Τοιτο, ᾿Οδόδη, ἴδ Ὁἴε] ὑοίδιια ἃ πος Υθιιχ. 

Τοαυϊ ἀένίνο ἀδ τοὶ, 7 Ἔπ Ὄχοορῖθ 08 Υἱὺβϑ, 

ὭΟ5, ἱπ|ι8ἴ658 ῬΙΟΪεῖ5., ΠῸ5 {ὈΡΘαΡ8,. Ὧ05. ΘΔΡΓΤΙΟΩΒ 5 



208.--- --- .- ἜΜΕΛΑΝΤΗΕ. πος ....------ 

Ῥαὰν τοὶ Του ἦν παῖς ἄπ (μΔο5 ἐϊοπηές: 
Θαθια δϊγα τἰοπὶ 16 τϑηρ ῬὰΡ ἰοΐ βοὴ] αϑοῖσῃηός 
Ῥὰν ἰοὶ ἀ65 ἐϊόπιομρ 314, ἀἰξοοντάς; εδὶ θαπαῖο, 
εἰ ἀο5 Ρίομβ εἱ ἐθ5 τπαδὰχ. 1ὰ δοηῃδβίαηϊο Βαυτμοηΐο, 

165 ἐμομαϊπδηϊ επῖγο οὐχ Ῥαν ἀπ βθοχεὶ ΩΝ 

ἕούπιο ἂς ἰευν, «ἀφέρχα, αι φρμᾶξ : 
Τρ μοιημαο, ἰμβρηδέ » ἃ ἐρεῖν, αὐ Ἰσαι:, 

ἽΝ ἢ 4 βμῖθῖο, 

ἜἤοοΠ6 Ῥὰν ἰοὰϊ οα ἔνε εἴ τι δ αἰ δὶς {ὰὸ ἔθιαΡτος 
ἴα Ἰοὶ δοιΐς, τὰ ἰοΐ, νγαὶ" Πατωβοίὰ (65 Ῥιατπδίηξ," 
ἂς 14 ἐέϊοιεέ ἰφαν. ππουῖρα 165. οἰνδπιΐηβ. Ὁ τ ἦς 
Μαῖβ Γμμ ἀοῦὶ ἱπαι]ς δὰ δοῖμι 6 ἰὰ ρᾶγϑββο, ̓. 

᾿δαιγο Ρμοῖς ἄς γέπιιβ ἰὰ σου ρὲ ὁπομαμιδυδοδες 
ἂς 1ὰ 5017 ἀθ8. σγαπάδιισβ οοὶ πῖνε εδὶ ἀόνονό, 

οὺ δέος δυργὸβ ἐς ᾿Ὸν ἀομὶ 1] δϑὺ αἰϊένό. 
Ονταπὰ Πΐοι, Ῥόγο ἐὰ ἤοὰν δἰ παι. ἀὰ 
ἄτι οὐἶπιθ οἱ ἄς βουῦθαν ἄαῖρτιο, Ῥάῤϑον ἢ 
ΑἸ πο ἢ ἶ5΄. [Δ χαΐδοι ἃ Ἰοὰξ ἀδ᾽ ̓ ϑρό τγδαίϑ, ἐὐίοια 
Ῥάν]ος []αἶδδο. ΘὨΙΓΟΥΟΥΡ ἀὰχ τπουΐοϊσ. ἰθμδεαδξδ οἱ 

ἀὁ5. ἐϊογμοι!ος ἰοὶχ 16 γἱατι βαρ δι᾽ δα βἢπνδ. ̓ ς 
Ῥιυΐδθ5ε αἷονβ 6. τιόβ σοθῦν5 ἴδ σοησεν, αιιδ" 
(6 τομάνο ἀπ᾿ Ῥαν ποπιηαρο ἐπα ἃ “τ65. Βὶ 
εἰ ἀἴσηο ἐπίῃ ὧδ τοὶ, 5Ὶ} Ρθαι. Ῥόερδ᾽ ἠαπιαῖς, “ ; 
Απὶς ἀὸ }᾽ ὕὐπίνονο, Θίοα, μὰν φαΐ ἑουξ τοπρίτε;" 
«α ἃ οὐϊόθγου. τοι ἤοπε 16 τηοτάθ οητῖοι 
{πὸ ἴὰ τοῦῖε: ἃ Πανὶ δ᾽ απῖδοδ νος 185 οἴθαχ!: τ 
οἷοί ᾿ ἀογοῖν ἀξ Μοπιπιος εἰ [δ᾿ Βομμον ἄος Ὀΐξαχ᾽ 

ΠΟΣῚ ἡ τ ὦ 9 ἢ ήδιξ 

ὌΝ ι ἐσ - “ . τὶς ψν" ᾿ “1 

ΣΝ Δ 
δ 77. ᾿ τ ᾿ ΤΙ νὰ 

εὖν ἔπ ὁ “ον “ἐς “7, 4.“ ἡ). τ ΕΝ 



ἼἽΝΝΟ ὉΠ ΟΡΕΑΝΤΕ 
τὰ α Ι 9 οΝ Ἐ 

τ τ 

ἸΒΑΡΟΥΤΟ 1Ν γΕΆΚΒΙ ἸΤΑΝΤΑΝΙ 

ΌΑ ΟἸΒΟΤΑ͂ΜΟ ΡΟΜΡΕΙ ἐν εὶμ 

2 2 ἔλα γ" εἶ ΨΝ ἐν ᾽ ζ “ 8: ν 5 «ἐδε Ἵ πα ν »ῳὼ . ἾΝ 

οὔ νΝ αχυοιο ΝΕ ΒΟΝῈ 8 δε. 

Ψ Με γ 

᾿ 
᾿ ἢ , 

Ἶ 
Ὑ . Ἔξ Φὐ 

Ο εἱονίοϑο. ἔνα δ δἴθγηῖ,, ἴῃ βυιΐδθ. 
τλ0 116 ποταδίο, οπῃροδϑομὶθ οϑῃονὰ,, 

τα οἈ6, ἱπιῖο οοι ἰορ6 6 βονγεγμδημάο, 
ἄς ἴὰ παῖιγα 86]. ΡυΪμορίο. 8. πος. 

βαἶνθ ὁ ΘΟἴογες. Ῥοτὸ το. 511 πουπῖη ἐπ. 

ἀνίο ὁ θει, οἂθ ἃ 16 γοϊίραῃ ἴα Ῥᾶνοϊο: 
[0 ἴατῃ ἴα. ϑιἶνρθ, 8 580ῖ0 ποῖ. Μ᾿ «πάαμ. 
γίνγοι τπονια]ὶ 8 τηθουοη δι ἰὰ [θγ αν, 

Ἰο ἐπηῖταν ἀθ. ]ὰ γ908 Δ ίαμι δου ῖο, 
Φυΐπαϊ ὁοι. ἱπμὶ ἴο Ἰοάενοιι,. 8 861} 18 
οδπϊοτὸ ὌΝ ῬΟββδῃζΖᾶᾷ. ΟΡβεδίοιηιῖς 
ἃ ἴδ το οδὶ οἱὰς; “ἀονυημάας 1] τραθο], 

Ζαδϑιο οἷοὶ τμῖϊον ομε αἱ βδυοὶ ρἰνα ἰωίονμο,, 
6 νοϊθοιτίου! σογου πᾶν 8ὶ Ἰαβοῖα 
ἄὰ ἴὰ τὰα ἴονζα: 18] ταϊησινο, αϑιΖζο 
ἃ’ ἅτρο 16 ματι; ἀγάθπιθ,, 6. φερνε Υἶγο 

ΝΑ, 



οιὺ----- ἀννονεύρξελντε. ..:.-:. 

11 {Ἰτυῖπ αὶ πὸ 1 ἐν ίπο Ν᾽} τηὰπο : 
Ῥεγὸ ὁδὶ ταῖτς ἱπουγι ἀϊβοοι δοῖῖο 

' ἐἰε᾽ οοἹΡὶ διιοὶ 16 οὖδε εϊ παίτνα, 

Ὁ ἀπὰ ἔανο!]α, οἶνο ἀὰ οϑησαιι 5᾽ ἰηϊοπο, 
ἴθι σ0 6550 ἸηαίΡίζεί, εὐ 6550 βδοῦντὸ 

Ῥὰν ἔνα ἦβ οϑὸ ἀνθ, ἃ σγαραϊ χιΐφιο, . 
Ὁ ἃ Ῥίςοϊοια ἔασον, ἴῃ ἰαπίο Ὃ βοιῃίῶο 
βοπᾶῖο τὰ τερποῖου ΡΟΣ ὁρωΐ Ἰοδο, 
πὸ ἴῃ ἴεστα, ὁ Νίχῃς, δεπζὰ ἰὸ, πὸ ΞΟΡΓΆ 

ἄς Ὁ εἴενθο ἀϊνἑιην βοῖο, πὸ ἴῃ πᾶν. τ 

ΟΡ ἔαϑϑὶ "γϑραμα, δθοσοιῖο φαμὶ 
ἀϊ Ῥυορυῖα ἰπδαιΐα ἰοῦ ἤδπιπο ἱ χπαϊνασί. 
Μα τὰ σοροτῦτὸ οἷὸ βοὴ ἀποῖο δ ἢ. 
οδ ἴτορροὸ θορεᾶθ, 6 οἱὸ οἰνὸ ἀ᾽ οὐπδιχθηΐο 

ὲ μεὶ φ: Ὁ ὁ ἀἄονπο τοπεϊ, ὁ Του ἀμηΐοο 

εἰὸ ομδ ἀπο πὸ ἐξ οἢδ ἴὰ τὰ] οομοονῖο 
ταῖϊο απϊοιὶ ἃ δ βεθ οοϑὸ 1ὸ Ῥαοπος. ᾿ 
οπάς αἱ ταῖς πὰ ον ἀϊμο δὶ ἔουππα 
εἶνε δοιῦρτε ἄμα, 6 ὡς Ἰνκόμε, ιβραιάο, 5 
Φαδητ δοὴο τηαγασι ἴῃ ἔτα ἱ ππου ἢ, Ὁ 
Μίδου ̓  μα Ῥὰν δοπιρυδ ἀἰφοἰοϑὶὶ 

ἣὲ Δοζαϊδίαν Βεηΐ, ἰᾳὰ σου ἀϊ Ὀῖο 
Ιερϑς πὸ ὡϑοοϊδη πὸ δυατάδηο, ἃ οαΐ 
τἱδροπάομο σοι δθῦπο, ἄγον ἴοϊΐος ' 
ῬοΟΙΡΟΡΡΟΡ υἱΐα : ἴηα, βοεννὶ 4141 Βεῖΐΐο, τ΄ - 
ΦΟΥΡῸΝ ἐϑοὶ Ομ δὰ πὰ οΐ ἀα αἰττο οββεῖο, " 
4ιαὶ Ῥὸν ἰὰ βἱονία ἦα ὅπ ἀγάον Ῥονίαῖτ ᾿ 
οἶεῈ πιὰ] βοῦς οοπίχαδίο, ὁ {ια]ῖ, βδηζα 

Ομοδῖο τποᾶο αἴοσιιη, γοἱῖ ἃ ἴς ἐγοάϊ, 
6 4υαὶὶ Ῥυχο ἃ 1 οζίο δὰ αὐ βοανὶ 

Ῥίασοι ἐδ] οοῦρο: δἂ ἃ σγὰπ ραδδὶ ἴπ γδοδ 
5᾽ αἰϊροϊίαπο ἃ ῥγοίαν φορίτανὶ οδοια, 

. ὦ 



ἀλοΣ στα ΕΣ ἘΜῊ Ὁ τ ΟΣ τιωῦ ο ὅπ. ΟΡΈΕΑΝΤ προ αΥ 

Μὰ ἴα, ἐμε αἀπηὶ 9}] αἰ ποηθὶ, ὁ Οἴογο, 
11 Γυϊπαίη ἴσαι, δα ὁρὴὶ ἄοπ ἀἸ5Ρ6πδὶ, 

5} ποιαΐῃ, ΠΡορὰ τὰ ἄὰ ἴὰ {πποϑῖα 
τιῖδία Ἰσπογαηζα, 6 ἴὰ ἀἰςρούαϊ, ὁ Ῥαᾶνο, 

ἄὰ Τ᾽ αἶπιθ, ὁ ἴοῦο αἱ ἵτοναῦ σοποϑαϊ 

416} ΘΟὨ δἰ 5]10,.Ϊ ἴηι οὐἱ τᾷ βάλπήο, τοροὶ 
ὁ0ἢ δ᾽ αϑιϊχία οϑηὶ οοβᾶ : οἵνἦθ ὁποιραιὶ 
βΠὰ οἶιὸ α᾽ Υἱοοηἶα εἰ τόμ ἀπο ὁπονό ἃ 

Ἰ ορόιο ἴὰδ βοῖαρνς Ἰαἀαπήο, ὀοτηα 
ἃ Οἷδϊ πιουίαϊο δἷα ἴα οἱ σοηνίοπα: 

286 ἃ 511 πομιϊπὶ; 6 ἃ 91] θεῖ ψΟΡΌΙ Ῥἰὰ διληδρ 

μονα ̓ αἶισο ἤδη ν᾿ μὰν, ὅδε σἰαδίατηδηῖ, 

" ονάϊῃ βοπηρτθ ἰαπάαν ἃς Ρ διήνονο, 
ἂν ΟἾ 



ἘΡΙΑ Καὶ ΠΜΈΡΑΙ. 
» “ὙΠ τσ 

κῃ ΓΤ ΗΝ 

Οὐκ ἄρα μοῦνον ἔην ἐρίδων γένος, ἀλλ᾽ ἐπὶ γαῖαν᾽ 
“εἰσὶ ϑύω" τὴν μέν κεν ἐσεωενήσειε γοήσας" " 
ἢ δ᾽ ἐπιμωμητή" διὰ δ᾽ ἄνδιχα ϑυβὸν ἔχουσιν. 
ἡ μὲν γὰρ πόλεμόν τὸ κακὸν καὶ δῆριν ὀφέλλει, 
σχετλίη" οὔ τις τήνγε φιλεῖ βροτὸς, ἀλλ᾽ ὑπ᾿ ἀνάγ-- 

ο ἈΠ), 
ἀϑανάτων βουλῆσιν ἔριν τιμῶσι βαρεῖαν. 
σὴν δ᾽ ἑτέρην προτέρην μὲν ἐγείνατο Νὺξ ἐρε-- 

᾿ βεννὴ, 
ϑῆκε δέ μιν Ἡρονίδης ὑψίζυγος, αἰϑέρε ναίων, 
γαίης ἐν ῥίξζησι καὶ ἀνδράσι, πολλὸν ὠμείνῳ" 

ἨΕΒΙΟΌΒ ἱπίον Ροδίαβ ρυϊποίρεπι ἰδμοὶ Ἰοσίσι, σαὶ 
γδοσορία 46 τπουΐί θυ οἱ θεηε ἱπδιποηὰα υἰΐα ἐγαάίογο. 
Ῥὰ5. εἷυ5 ἱπδογί ρίαν ἘΡ1“ ΚΑ,,Ι ΗἩΜΕΡ.,1 ἱπ' Θποιιο-- 

ξιαρβογπι οοἰἸδοίίους ἀφδίφεγαγὶ θὰ ἀθρόαι. Ἑάϊὶ- 
βδοοθαηὶ ἤος οἸΐτα ῥπογὶ, ἐοβίς Οἰσεγοῦς 4, ΨΊ, δὰ διαὶ]. 
Ἐρ. 18. Ζερία διιανίφδέμιια φἀὐΐδςαί Ἠεδίοάμπι, εἰ ἠαῦεαΐξ 
ἔῃ ογὰ τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἰδρῶτα. Ουοὰ φυίΐδεπι ρμούπια Ὠὶς 
ΟΧΒῖθογο νο]υΐ, πὸὴ δὰ οδἴη ἰογπιᾶπιὶ ἀθᾶτὰ πᾶρεὶ πὸ 
ΑἸτῖ5. δὐϊεϊ οι θα5, δοιὰ δἐὰ {τὰ 586 ἀρεῖ, γσεϊθοι 5 βοΠἰςεξ 
δΡυΥ 5 αὐ αἰ εἰ ἰδαιια νουβίθιιβ, οἱ οὐιεη δία ἰδοϊοωθ, νοὶ 
οὐάϊοὶβ. 40 τἰδι8 βιη δυοίογαϊο, γε] οογιὶβ ἀοεϊογαχῃ 
υἰγοχαμῃ οοηϊξοϊαγίβ, Βκυποκ. 

ι. μοῦνον. ἢ. 6, ἕν, Ὗ. ποῖ, δὰ ϑ.βοὶ. Αρο]]οι. 
ἘἈποά. Ρ. 102. 
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ο ἥτε. καὶ ὠπάλωμόν σπτερ ὅμως ἐπὶ ἔργον ἐγείρει. 

19] 

- ταοίσατα αἂ Τυοϑίθηὶϊ 

εἰς ἕτερον γάρ “τίς τε ἰδὼν ἔργοιο χατίζων 
συλούσιον, ὃς σσιεύδει μὲν ἀρόμεναι ἠδὲ φυτεύειν; 
οἶχόν «ἡ εὖ ϑέσϑαι" ζηλοῖ δέ τε γείτονα γείτων, 
εἰς ἄφενον σπεύδοντ᾽ " ἀγαϑὴ δ᾽ ἔρις ἦδε βροτοῖσι. 
καὶ κεραμεῖ κεραμεὺς κοτέει, καὶ τέκτονι σέκτων» 
καὶ σττωχὸς πτωχῷ φϑονέει » καὶ ἀοιδὸς ἀοιδῷ. 

«λ Πέρσῃ, οὺ δὲ ταῦτα τοῷ ἐνικάτϑεο ϑυμῷ" 
μηδὲ σ᾽ ἔρις κακόχαρτος ἀπ᾽ ἔργου. ϑυμὸν ἐρύκοε ἡ 
ψείκε ὁπισιτεύοντ᾽, ἀγορῆς ἐπακουὸν ἐόντα. 
ὥρη γάρ τ᾽ ὀλίγη σέλεται γνεικέων τ᾽ ἀγορέων τε; 

ᾧ τινε μὴ βίος ἔνδον. ἐπτηετανγὸς κατάκειταν ἢ 
οραῖος, τὸν γαῖω φέρει, 4ημήτερος ἀκτὴν," 
τοῦ κακορεσσώμενος γείκεω καὶ δῆριν ὀφέλλοις 
τή μιαο᾽ ἐστ᾽ ἀλλοτρίοις. σοὶ δ᾽ οὐκ ἔτι δεύτερον ἔσταν 
ὠδ᾽ ἐρδειν" ἀλλ᾽ αὖϑι. διακρινώμεϑω, ψγεῖκος 

ἐϑείηοι δίκαις, αἵ τ᾽ ἐκ Διός εἰσιν ἄρισται. 
ἤδη μὲν γὰρ κλῆρον ἐδασσώμιεϑ᾽" ἀλλὼ τὸ πολλὰ 
ἑρσεώζων ἐφόρεις, μέγω κυδαίνων βασιλῆας 
δωροφάγους, οἱ τήνδε δίκην ἐθέλουσι δικάσσαι"͵ 
ΜΝ οὐδὲ ἴσασιν, ὅσῳ πλέον ἕλη παντὸς, 

τὸ. ἀπάλαμον. “δὶς βὲπὸ βογίρίστηυ ἴῃ Περίο οοάίςο. 
ἀπόάλαμος ἐδὲ ὁ μῇ δυνάμενος παλαμήσασϑαι. Τήϊοτα ν 
ξῶ Ὠδο γοοε ΠΟ᾿ δϑΐ εχ εἰγηιο, 804 ἐπεβληματική. Ῥτοῖπ δ 
χῃ 16 ὨΈΘΕββΕ ὁγαῖ, αὖ ἴῃ πος νοῦϑα νἱτ τη δίρο Ἰηξονγεῖ, 
Βκυκοκ., ες: -Ἀοἰὰ ῬΈΠΟΙ. Μόμπδορηβ. ἵ. 5. Ρ. 300. 

12. ἀρόμεναι. δ8ῖς βογίρίατη ἴῃ οὐ. ϑδοαπάα ἰοηρα οβὲ 
νἱ Ἰισαϊάαθ. Ὑιάς δρτα δὰ δἰπιοη  ἀϊβ 1]. τοο. Βπυνοκ.- 
ἐν 0... καὶ κεραμεῖ χεραμεὺς κοτέει. Μιὰς Μ566}}. ΟΒ-- 
ϑογναῖ!. Τ. Ἡ. ν. 515. Βκυκοκ. Ἶ 

ἀν οῦν κεκορεσσάμενοβ. Μίγααν Βυυηοϊκίο ἢος Ρ͵δοοῦα 
Ῥοίυ 886, ϑβργοϊὰ ἈΠἸΟνιατα Πρτόσαπι βου ρίαγὰ, κέ κορεσ-- 
σάμενος. 

80. οὐδὲ ἴσασιν.. δὶς Βορ. οοἄ. ἴῃ ἴσασιν ρμτίπια θτε- 
νἱὶβ ἐβὶ. Ὑίάς 790. ΠΕΣ ἥδ τῶν. Ν. ἨἩεο νιοὶ Ἐρ1-- 

οχηταθηίᾳι. ἢ οβἰοα, Ρ: θ9. 



δο 

ΜῈ ΗΣΤΟΜΟΥ 
! 

οὐδ᾽ ὅδον ἐν μαλάχῃ τε καὶ ἀσφοδέλῳ μέγ᾽ νων 
χρύψανψες γὰρ ἔχουσι ϑεοὶ βίον ἀνθρώποισι. ὦ 
ῥηϊδίως γώρ κεν' καὶ ἐπ᾿ ἤματε ἐργώσαι, 
ὥστε σὲ κ᾽ εἰς ἐνιαυτὸν ἔχειν, καὶ ἀεργὸν ἐόντα. 
αἴτιά κὲ πηδάλιον μὲν ὑτεὲῤ κατινοῦ καταϑεῖο, 
ἔργα βοῶν δ᾽ ἀπύλοιτο καὶ ἡμιόνων ταλαερ) ὧν. 
ἐλλὰ Ζεὺς ἔκρυψε γολωσάμενος φρεσὶν ἧσιν, 
ὄῖτε μὲν ἐξαστάτησε Προμηϑεὺς ἀγκυλομήτης. 
τοὔνεκ ἄρ᾽ ἀνθρώποισιν ἐμήσωτο κήδεω λυγρά," 
κρύψε δὲ σπιῦρ' τὸ μὲν αὖϑις ἐὺς πάϊς Πατιδτοῖο 
ἔχλεψ᾽ ἀνθρώποισι «ιὸς παρὰ μητιόεντος, 
ἐν χοίλω νάρϑηκε, λαϑῶν Ια τερπιεκέραυψον. 
τὸν δὲ χολωσάμενος σιροσέφη ψΨεφεληγερέτα Ζεύς" 

᾿]ωπετιονίδη, τεώντων πέρε μήδεα εἰδιὺς, 
ῆ χαίρεις πῦρ κλέψας, καὶ ἐμιὲς φρένας ἠπεροπεύσας, 

σοΐ τ᾽ ωὐτῷ μέγω σῆμα καὶ ἀνδρώσιν ἐσσομένοισι. 
τοῖς δ᾽ ἐγὼ ἀντὶ σιυρὸς δώσω καπὸν, ᾧ κεν ἅπαντες 
τέρπωνται κατὰ ϑυμὸν, ἑὸν κακὸν ἀμφαγασεώντες, 

(ς ἔιρατ᾽" ἐκ δ᾽ ἐγέλασσε στανὴρ ὠνδρῶν τὸ 
ϑεῶν «ε" 

ὝτοΙΝ δ᾽ ἐχέλευσε σπερικλυτὸν ὅττι τάχιστα 
γαῖαν ὕδει φύρειν, ἐν δ᾽ ἀνθρώπου ϑέμεν αὐδὴν, 
καὶ σϑέγος, ἀϑανώταις δὲ ϑεαῖς εἰς ὦπα ἐΐσκειν 

. σατο. δῆ (Ο αἰδίστ 5 ὦ "ἄσσαιο αυοτποὰσ 
ταῖες γῆς ἰχά οἰοτίαπότῃ ἰδσασα χα εὐὐίσος ὁ 1 οὐεϊο .0}- 
δἰϊ 

58, ἀγκεᾶς ΑΙ]. ἀγκιλά ΕΣ ππρτοραηΐε ΤῊ ΐοτς 
δοῖπίο τς ἀμήν μ υτῖδκι Ἷ, 3: }. 810. μΝ Ρ': 27 
κε Ηοδὶοά. ταν θυλλαν ἀοςοὶ σποικιλόμ ΓΝ 
ἐπ υὴ εὐ γεϊίχθα σεῦθα εἰυδάοπι παϊαγᾶδ Ρεγ κι. 

ΠῸῚ ̓αὖἶϑις. Ῥυΐατας Ἡεροἀφογιπι εὐϊίος δὲς ἐἰ αὐ δὲ 
αὗτις ἄαθῖι. Ῥοεγρεῖσα Ἠαγιγὰ ἐογμαγιπῃ ἐπ Πἰ δεῖ, 
γι ἴπ 18 58. πῶ ϊὰ ἀαοίσγίία5., οομἤασὶσ, Ὁ. 
Ἡεϊωτί δ, 1. ο. Ῥ. 76. Ψ-: 
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“αρϑενικῆς καλὸν εἶδος ἐπήρατον" αὐτὰρ «ἀϑήνην 
ἔργα διδασκέμεναι, πολυδαίδαλον ἱστὸν ὑφαίνειν 5 

85 χαὶ χάριν ἀμφιχέαε κεφαλῇ χρυσῆν “ἰφροδίτην; . 
καὶ πόϑον ἀργαλέον, καὶ γυιοβόρους μελεδώνας" 
ἐν δὲ ϑέμεν κύνεόν τε νόον καὶ ἐπίκλοπον ἦϑος 

ος ἈἘρμείην ἤνωγε διάκτορον “Ιργειφόντην. 
“ὃς ἔφαϑ᾽ " οἱ δ᾽ ἐπέίϑονφο Διὶ Προνίωνε ἄνακτι. 

00 αὐτίκα δ᾽ ἐκ γαίης πλάσσε κλυτὸς “Ιμφιγυήεις 
σ-αρϑένῳ αἰδοίη ἴκελον, Πίρονίδεω διὰ βουλάς " 
ζῶσε δὲ καὶ κόσμιησε ϑεὼὺ γλαυκῶπις 4ϑήνη" 
ἀμφὶ δέ οἱ «Χάριτές τε ϑεαὶ, καὶ πότνια Πειϑὼ 
ὅρμους χρυσείους ἔϑεσαν χροΐ" ὠμφὶ δὲ τήν γὲ 

600 (ραν καλλίπκομοι στέφον ἄνϑεσιν. εἰαρινοῖσι. 

ἐν δ᾽ ἄρα οἱ στήϑεσσι διάχτορος Αργειφόντης 
ψεύδεώ ϑ᾽, αἱμυλίους τε λόγους, καὶ ἐπίκλοπον. 

υὐουονυκτιὴ ἦϑος 
τεῦξε, Διὸς βουλῇσι βαρυκτύπου" ἐν δ᾽ ἄρα φωνὴν 
ϑῆχε ϑεῶν κήρυξ, ὀνόμηνε δὲ τήνδε γυναῖκα 

70 αγδώρην, ὅτε σ΄άντες Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 

δᾷ. ἔργα διδασκέμεναι. Μιὰς ΜΙβοά]], ΟΡ δβεγναίί. Τ᾿. Π. 
ΜΡ. ὅ16. Βκύυποκ. 8. 54. βοῦῖβε χρυσέην," 

ετ 86. γοῤοβόρους. Μιάδε ἈΠ ΚΘηΙ ἘΕρὶδὲ, Οὐ 1. Ρ. 80. 
Βπκυνοκ, μελεδῶνας: Μαϊΐπι μελεδώνας, αποά Παθεὶ οοά;: 
Ῥανίβ. σατι5. οΟΤ αὐϊοθθτη ἀεᾶϊε (αἰδίογ τ ἴῃ ἁΠΠοΓῸ νο-- 
Τατηΐηο Ροδὶ. Μη. ατδθο. 

58. “Κρμείην. “Ἑρμείαν ρῬοϑβοῖϊ ρμϑδδβῖ5. ορίοα. Μοπαυῖξ 
εν ῖοῦ. 1. α. Ὄ 70. [άπ τοοῖο ἀϊδιίηραμ: διεώχτοῤον, 
᾿“ργ εἰφόντην. βδοἀοιιχαδ τηοάο ἀἰδιἱπσαθη μη πποχ νυ: θ6. 
Ἠδεο οηΐπη πομλΐηὰ βἰσηϊποδηὶ ἄπο ἀΐνευϑα ΝΜΘΓΟαΓΙ πγ8-- 
ἴα. Μυήιη ἀἰδογόρδπ οὐ α]ας ἐὔσχοπος ᾿“ργειφόντης, 
ἡλυτὸς ᾿“ργειφόντης, χράτὸς ᾿“ργειφόντης: πάτα ἴῃ ΠΪ8 Πιᾶ- 
Βογὴτ5. ΘΡῚ δ δ᾽ τοῦ᾽ “3 γειφόντου. 

69. κῆρυξ. ΑἸ. χηρυξ. ῬὈγαοβϑίαι Βυιιλοῖεῖι! γταῦϊο᾽, 8] 
Ῥυιϑοϊα πε δὰ 18, οὐϊὰδ Ἰοουα οἰϊανὶ ἃ ϑόρβοοὶ. Τ. Π. 
Ρ- 5947. Ῥνιβοϊδῃη στη βοοαϊατη 6556 ασάθοῦβϑ ἰθοΠηΐο08, 88-Ξ 
τῖ8. ἀσοοὶ ΤΠ οῤοαϊδη8 ΠΕΡῚ ΤΟΥ ἘΣΤΙΝ φοϑὶ Ὀϊοιῖο-- 
παγίαπι αταθοιτὰ ΑἸαὶ ( 1824.) [0]. 94: τερὶ, 00], ἃ, φοῦς͵ 



υϑ 

ο 8ὸ 

ἐπ ̓ ἩΣΊΟ467. 

-ἐδώρησαν, πῆρ ἀνδράσιν. ἀλφηστησιν., 
αὐτὰρ ἐπεὶ δόλον αἰπὺν ἀμήχανον ἐξετέλεσσεν, 
εἰ ραιμηϑέα πέμπε σωτὴρ κλυτὸν Αργειρόντην 
δῶρον, ἄγοντῷ ϑεῶν, ̓φαχὺν ἀνθ» οὐδ᾽ ἔπι- 
εὐ Τὰ δ ἐρότο σκο ΦκΌν τ γο ᾿μηϑεὺς 

ἐφρώσαϑ᾽, τς οἱ ἔειπες ἀπξρομφϑονδέν μήποτε δῶρον 
δέξασϑαι πάριζηνὸς Ολυμπίου, ἀλλ᾽ ὠσπιοπιέμετειν 
ἐξοπίσω. ». μη σ««οὐ τὸ κωκὸν ᾿ϑνητοῖσι γένοιτο. 
αὐκὰρ, ὁ δεξάμενος, ᾿ὄτευδηὴ κακὸν εἶχ᾽, ἐνόησε... 
στιρὲν μὲν" γὼρ ξώεσκον, ἐτιὶ ̓ χϑονὶ φῦλ ἀνϑρώτιων 
νόσιριν. ἄτερϑε κακῶν, καὶ ἄτερ χαλεσοῖο σιόγοιο, 
ψούφων. τ᾽ ἀργαλέων, αἵ τ' ὠνδράσι κῆρας ἔδωκαν. 
ὠλλὰ γυνὴ χείρεσσι σείϑου μέγα ««ῳῶμ᾽ ἀφελοῦσα, 
ἐσκέδᾳσ᾽ - ὠνϑρώποισι δ᾽. ἐμήσατο κηδεα λυγρώ. 
εούνῃ δ᾽. αὐεόϑι, «Ἐλεὶς. ἐν ἀῤῥήχτοισι δόμοισιν 

. χι-- ̓γϑος δ βρέ ὑπὸ ΜῊΝ οὐδὲ τρνῷ 

εύκας μα μος ἦ ππλλονν ἴα ἴῃ 1Δ]] δα 
νον [ἐδ 8᾽ ἔπ ̓ ἐῶν Βρ λας ἴα δὰ Ξ 5 ΩΝ, 
δαὶ πψθυ κω μὰ 1,. Το ΝῊ. Ρ- 455. 

7}. ἐδ Αἀνογίδ ὑδαπι δοιίνὶ, σαὶ ἀριὰ ΡοβίεἊ- 
χἰονδϑ᾽ “δγα ΟΡβοϊενι. Νοβδίσο αυάσπι ἰοσο 
ΟΥβοποιὴ νἱάειυν αὐοὸ οἴδεμάΐἶθδε, υἱ, νογϑτ) ΡΟβ5.-- 
ἐγι5. ταρ πην Ροῃεγοὶ ς, (οἷς. Ρ: χρή. ᾿Ηοεβομεὶ.. Ρ- 188, 
ϑρεις οί πδοραι ΟΙἸγπῖρ, ὙἹ. ΜῈ ἐδώρησαν θεῶν κά-- 

ταῖς ϑυσίαις. --- ἡλοήδεξων. πα ᾿ἶδτὸ Ὑἱοιουίαπο 
συ τὰ τερονὶς ὀλφηοτῆρσιν, ,,νἰτοδε, "αἰ αἷξ Αεἰ. 
ῬΒΊΟΗς Μομᾶς. 1. 5. Ρ. 810. Ἰοία ᾳυΐάοπι πραὶὸ δι δοτὶ-- 
Βίξων: δάρολαι ἤωονγπιῶτη,, εἰδὶ ἰμεκιςοβταρ)» περὶ εοίαπι, 
ἀποϊορία ποίαν, 

ἤη.- βγυν α Ορίιαλίνα Παρίίαὶ εοπϑέγιιοιίοινβ ταϊϊον: 
Ῥενγρογᾶτη νὩ]ρῸ γένηται... ΝΙΝ [γοχαοηεαρ. μᾶς τηοθο-- 
γασὰ ῬΕΓηγαϊδίιοῦθ. ἰός. ἰηἴτα δὰ 517. Βκυκοκ. 
Ἰυποῖίνι. ὁπιηος5 ἰδεὶ ἰαοηΐον: πεο πλίαγὶ ἀςθεραῖ. 
ὲ 81. κῆρας, Νίάς Μίδβςο}}, ΟἸδεῦν. Ἰοὺ βαργὰ ἰαυάαίο, 
πυκοκ. 
85. ἔμεινε. δὶς ἈδρΝ. εἰ ὑτρβ γον οὐ. Μωρο ἕω 

ἀνε. Βκυχῦκ. 

ὡ-νϑυϑινμμ μενον. “ᾳῳϑ.- ΚΗ 
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γῆρας ἐπῆν" αἰεὶ δὲ πόδας καὶ χεῖρας ὁμοῖοι 
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ἐξέπσο" πρόσϑεν γὰρ "ἐπέμβαλε, στῶ ἐὰ τείϑοιο: 
ἀλλα δὲ μυρία λυγρὰ κατ ἀνθϑρώσους ἀλάληται: 

σελείη μὲν γὰρ γαῖα κακῶν," πλείη δὲ ϑαάλασσὰ". 

νοῦσοι δ᾽ ὠνϑρώποισιν ἐφ: ἡμέρῃ ἠδ᾽ ἐπὶ νυχεὶ 
αὐτόματοι. φοιτῶσι, ᾿πωκὸ ϑνητοῖσι φέρουσαι 

σιγῇ. ἐπεὶ φωνὴν ἐξείλετο μητιέτα Ζεύς. 
οὕτως οὔ «ἰ που ἐσεὶ Διὸς νόον ἐξαλέασϑαε. 

εἰ δ᾽ ἐθέλεις, ἕτερόν τοι ἐγὼ λόγον ἐκκορυφώσω 
εὖ χαὶ ἐπισταμένως. σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο ὀῆσιν. 

ὐρὁμόϑεν γεγάωσι ̓ ϑεοὶ ϑνητοί φ' ἄνϑρωσοι, 
χρύσεον “μὲν. πρώνιστα γένος μερόπων ἀνϑρώπων 
ἀϑάνατοι «τὐίησαν ᾿Ολύμπεω ϑώμωτ' ἔχοντες." 

οἱ: μὲν ἐπὶ Πρόνου ἦσαν, ὅτ᾽ οὐρανῷ ἐμβασίλευεν" 
ὡς 'δὲ ϑεοὶ ξώεσκον, ἀπηδέω ϑυμὸν ἔχοντες, 

Ψόσφιν. ἄφτερϑε σιόγων παὶ ὀϊζύος" οὐδὲ τι δειλὸν 

τέῤποντ᾽ ἐν ϑαλίησε καπῶν ἔκτοσϑεν ἀσιάντωνγ.. 
ϑνῆσκον δ᾽ ὡς ὕπνῳ δεδμημένοι" ἐσϑλὰ δὲ πώντω 
4οῖσιν ξήν᾽ καρπὸν δ᾽ ἔφερε ζείδωρος ἀρόυρω 
αὐτομάτη σιολλόν τε καὶ ἄφϑονον" οἱ δ᾽ ἐθελημοὶ 
ἡούχοι ἔξῤίν ψέμοντο μὴ ἐοϑλοῖσιν πολέεσσιν. 

Ψ Α1]. αἱ δ᾽ ἐπὶ νυκτὶ --τ- χυοᾷ ρῥυίτπο δάϑρεοῖα Β]Δη-- 
ἀϊαίατ, 864 ποῖ Ρεῖο ροδίατι πος ἀΐοεγο νυώννηχ, 1109 
ΣΏΟΥθΟ8 ἱπιεγάϊα, Ὡραία 4]105 ἱΠΘΤΌΟΓΟ. 

᾿ 98. ἐς ὁμόϑεν --, Ἠεγπίο «ὦ Ῥίπάαν. Νέειι. νἹ. τον 
φονγίβοθὶ οὐχ ὁμόϑεν ρεγῦραμποὶ, Ορίπουν., ἀϑϑϑη θ ἐπ. 

99. οἷς δὲ ϑεοὶ ζώεσκον. ϑρτα 70. πρὶν μὲν γὰρ ζῴε-: 
σκον. ϑεραθγα οδϑὲ. νυϊραία [δοἰϊοὸ ὡς τε ϑεοὶ δ᾽ ἔζωον. 
Βπκυκοκ. Οδἰδίογαα5:,, Ποϑιοάϊ οὐᾶ,. ΜΙ55. ὡστε ϑεοὺὶ 
δ᾽ ἔζωον. ἘΠΠ ἴὰ δᾶς Ἰοοϊίομο ἔογίαββδο ἀοδιιόγατα δοσαῖθ- 
ΒΘ06ΓῸ; ΠῚ Αταΐπβ, Ἰοσυχα παμο ἄρονὶς ἐπι  αἰϊι5 ΠΣ 
τιθχη. τοϑ, Οὔπω λευγαλέου. τότε γείκεος ἡπίσταντο, Οὐδὲ 
διακρέσιος περιμεμφέος, οὐδὲ κυδοιμοῦ:  Αὕτως δ᾽ ἔζωον." 
Ἰδοῖς ᾿νὶν ἀοοι βϑί πεῖ, Μοὰς αιπἀειῃ ἀσγεδ᾽ ἰὴ δ, 
δογὶρίαχα πι}1} βοαθγὶ βαμίϊιηι, 



Ζι8᾽ ἩΣΙΟΖΟΎ.. 

αὐτὰρ ἔπειδη τοῦτό γένος κατὰ γαῖα κάλυψεν, . 
οἱ μὲν δαίμονες ἀγνοὶ ἐπιχϑόνιοι παλέονται; ᾿ 
ἐσϑλοὶ, ὠλεξίκακοι, φύλωπες ϑνητῶν ἀνθρώπων, 

110 πιλουτοδόται" καὶ τοῦτο γέρας βασιλήϊον ἔσχον: - 
ἐφονακνι αὖνο “γένος νον μβε οκον νυ μυβρειμ 

ἀνγθμων “τοίησαν εΘλύμοννω δέμο, ἐγο ἔχοντες, 
χρυσέῳ οὔτε φυὴν ἐναλίγκιον, οὔτε νόημα. 
ἀλλ᾽ ἑκατὸν μὲν παῖς ἔτεω στἀρὰ μητέρε κεδγῆ 

115 ἐφρέφετ᾽ ὠτώλλων μέγα ψήπιος ᾧ ἐνὴ οἴκωξ᾿ 
ἀλλ᾽ ὅταν οἰθήσειε, καὶ ἥβης μέτρον ὕοιτο,᾿ 

σιαυρίδιον ζώεσκον ἐπεὶ χρόνον, ἄλγε ἔχοντες 
ἀφραδίαις. ὕβοιν γὼρ ἀτάσϑαλον οὐκ ἐδύναντο 
ἀλλήλων ἀπέχειν, οὐδ᾽ ἀϑανώτους ϑεραπεύειν 

120 ἤϑελον, οὐδ᾽ ἔρδειν μακάρων ἱεροῖς ἐτειὶ βωμοῖς, 
ἡ ϑέμις ἀνθρώποισι κατ᾿ ἤϑεα. τοὺς μὲν ἔπειτω 
Ζεὺς Ἡρονίδης ἔκρυψε, χολούμενος οὕνεκα τιμες 
οὐκ ἐδίδουν μακώρεσσι ϑεοῖς, οἱ Ολυμσεον ἔχουσιν. 
αὐτὰρ ἐπεὶ καὶ τοῦτο γένος κατὰ γαῖα κάλυψε, 

125 δοὶ μὲν ἐπειγϑόνιοε μώκαρες ϑνητοὶ καλέονται 
δεύτεροι, ἀλλ᾽ ἔμπης τιμὴ καὶ τοῖσιν ὀπηδεῖ. 

Ζεὺς " στατὴρ τρίτον ἄλλο γένος μερόπιων ὧψν- 
ϑρώπων 

γάλκειον πόίησ', οὐχ ἀργυρῷ οὐδὲν ὁμοῖον, 
ἐκ μελιᾶν, δεινόν τὸ καὶ ὄβριμον" οἷσιν σίρηος 

150 ἔργ᾽ ἔμελε στονόεντα, καὶ ὕβριες" οὐδὲ τε σῖτον 

107. Δ ὀγᾶτηῃ Ἰδοϊϊου ουη ἐπειδὴ ῬΈΟΟΙ; οοτηπιδηξαγῖνιβ 560. 
ναὶ ἴὰ οοὐϊόε αν εῖπδ, ᾿Τατέπβοη, Αοί. ΡΆΜΠοΙ. Μσᾶδο. 
ἘΠ. 5. Ρ.. 0. Οομ, Θαϊδίον. δὰ ἢ. ν. 

γιὸ. ὅταν. ΑἹ. ὅε᾽ ἄρ᾽. ἀπιοὰ τοὶ ῃὶ οἰἴατα ψδγιιτη σἱ ἀεὶ: 
ἴαγ: ἀδ τὲ δπὶπὶ Παᾶδ᾽ ἄς ἀρβίταν. 

1530. δ κωνε δὲς Ὑδεῖς δου ρίυση ἐπ οοᾶ. υἱδὶ 
δ τὅ2: ἀπλατόν, δὲ 5εσαο ὶ ἐπὶ στιβϑαῤόϊσι μέλεσσι 
Βαϊνοιὶ οἰΐαπι ἱργοϑϑὶ ἰὴ δόαίο νυ. ΑΙ ὑδόνδαν: 

͵δν 



ἤσϑιον, ἀλλ᾽ ἀδώμαντος ἔχον. πρατερόφρονα ϑυμὸν 

ἀἄπλωτοι" μεγάλη δὲ βίη καὶ χεῖρες ἄαπτοι 

ἘΞ ὦμων ἐπέφυκον ἐπὶ στιβαροῖσι μέλεσσιν. 

τοῖς δ᾽ ἦν χάλκεα μὲν τεύχεω» ᾿χάλκεοι δέ ψε οἴκοι; 
155 χαλκῷ δ᾽ εἰργάζοντο" μέλας δ᾽ οὐκ ἔσκε σίδηρος. 

καὶ τοὶ μὲν. χείρεσσιν ὑπὸ σφενέρησι δαμέντες 
βῆσαν ἐς εὐρώεντα δόμον χρυεροῦ «αδαο, 
γνώνυμνοι" ϑάναφος δὲ καὶ ἐχευώγλους περ ἐύγεαδ 

ο΄ εἷλε μέλας; λαμσιρὸν δ᾽ ἔλεον φάος ἠελίοιο. 

χάο. «Αὐτὰρ ἐπεὶ καὶ τοῦτο γένος κατὰ γαῖα κάλυψεν, “᾿ 
αὖϑις ἔτ᾽ ἄλλο. τέταρτον ἐπὶ χϑονὲ τιουλυβοτϑοί( 
Ζεὺς Προνίδης ποίησε δικαιότερον καὶ ὄρειον, ᾿ 

ἀνδρῶν ἡρώων. ϑεῖον γένος, οἱ, καλέονται 

ἡμέϑεοι, σιροτέρῃ γενεῇ, καθ ἀπεδίρογω γαῖαν. 
χάδ καὶ τοὺς μὲν πόλεμός τε κωικὸς καὶ φύλοστις αὐνὴ, 

τοὺς μὲν ἐφ᾽ ἑπτασιύλῳ Θήβην αδρηΐδε γαίῃ, 
ὦλεσε μαρναμένους μήλων. ἕνεκ᾽ Οἰδιιόδαο" 
τοὺς δὲ καὶ ἐν νήεσσιν ὑπὲρ μέγα λαῖνμω θαλάσσης 
ἐς Τροίην ὠγαγὼν, Ελένης ἕνεη ἠὐκόμοιο" 

1500 ἔνϑ᾽ ἤτοι τοὺς μὲν θανάτου τέλος ἀμφεκώλυψε. 
φοῖς δὲ δίχ᾽ ἀνθρώπων βίοτον καὶ ἤἦϑε ὀπώσοας 
Ζεὺς Προνίδης κατένασσε “εατὴρ ἐς πεείρατα γαίης. 
καὶ τοὶ μὲν ναίουσιν ἀχκηδέω ϑυμὸν ἔχοντες 
ἐν μακάρων νήσοισι, σ“ταρ᾿ Δόγεωνγὸν βαϑυδίνηνν 

1565 ὄλβιοι ἥρωες " τοῖσε μελιηδέα καρπὸν 
τρὶς ἔτεος ϑώλλοντω φέρει ξείδωρος ἄρουρα. 

χϑὃ. εἰργάζοντο. 51. οδὶ ἰὴ οοὐϊςο. Βκυκοκ. ν 
138. νώνομνοι. 81ὲ 5618ὲὶ 6 ὀχοιιάϊ ἀοθευῖι, βούβόγατη 

ἀπ ἩΡτὶ5 γώνυμοι, αν νιαπὶ δὶ τή ἄϊα Παΐτῖθ νοοῖβ 5Υ Πα δά 
Ῥτιοάποὶ ροβϑέϊ. Ἑαπάδηι τηεη Δα πὶ δτιθ Ἁ] πῆτι5 1) ᾿Υ πὸ 
ψεῦϑα μαβίπδο αι. [Ρβοιάο - ῬΏΟΟΥ Δ. Υ. 1051 Βήδκοκ: 

οχϑθ. τρὶβ ἔτεοο... εν, Θέπποκ. ἰμηἴγα αὦ ν΄, ἀόθ. Νάλα 
Ρτοδυοιιομοια τορεϊοιαι8 ἃ ἀϊραμπηχιὰ ὁ 



160 

ΓΝ 

170 

τϑο 

2920. .ὃ0ὄὦ ἨἩΖΙΟΜΟΎ. 

- Μιηχέτ' ἔπειτ᾽ ὠφειλον ἐγὼ πέμπτεοίοι μετεῖναι. 
ἀνδρώσιν,, ἀλλ 7 τεθδθ ϑανεῖν, -ἢ ἔπειτα γε-. 

: νέσϑαι. Ὗν 

γῦν χὰ δὴ γένος ὰ σιδήριον - οὐδὲ ποτ᾿ ἦμαρ. 
σαύσονται καμάτου καὶ ὀϊζύος, οὐδέ τε νύκτωρ 
φϑειρόμενοι" χαλεπὰς δὲ ϑεοὶ δώσουσι μερίμνας. 

ἀλλ᾽ ἔμπης καὶ τοῖσε μεμίξεταε ἐσϑλὰ κακοῖσιν. 
Ζεὺς δ᾽ ὀλέσει καὶ τοῦτο γένος μερόπων ὠνϑιρώτιων, 
εὖτ ὧν γεινόμενοι σιολιοχρόταφοι τελέϑωσεν.. 
οὐδὲ στατὴρ παίδεσσιν ὁμοίϊορ, οὐδὲ τε; «αρλδρο, 
οὐδὲ ξεῖνος ξεινοδόχῳ, καὶ ἑταῖρος ἑταίρῳ, - 
οὐδ: κασίγνητος φίλος ἔσσεται, ὡς τὸ πάρος περ. 

αἵψω δὲ γηράσκοντας ἀτιμήσουσε. τοκῆας " ᾿ 
μέμψονται δ᾽ ἄρα τοὺς, χαλεποῖς βάζοντ᾽ β  λλβὰ 
σχέσλιοι, οὐδὲ ϑεῶν ὅπειν εἰδότες " οὐδέ κεν οἵ γε 

γηρώντεσσε τοκεῦσιν. ἱπεὺ ϑρετιτήρια δοῖεν, 
χειροδίκαι" ἕτερος δ᾽ ἑτέρου σιόλεν ἐξαλαπάξει. 
οὐδὲ τις εὐύρκου χάρις ἔσσεται, οὔτε δικαίου, 
οὔτ᾽ ἀγαϑοῦ" “μᾶλλον δὲ κακῶν ῥεκτῆρα, καὶ ὕβριν 
ἀνέρα τιμκήσουσε" δίκη, δ᾽ ἐν χερσὶ, καὶ αἰδὼς. 
οὐκ ἔσται" βλάψει δ᾽ ὁ κακὸς τὸν ἀρείονα φῶτα, 
μύϑοισι σκολιοῖς ἐνέπων,, ἐπὶ δ᾽ ὄρκον ὀμεῖται" 
ζῆλος δ᾽ ὠνϑρώποισιν ὀϊξυροῖσεν ἅπασιν 
δυοκέλαδος κακόχαρτος ὁμαρτήσει στυγερώπης. 
καὶ τότε δὴ πρὸς Ολυμίστον εἰττὸ, χϑονὸὺς εὐρυοδείης, 
λον φαρέεσσε καλυψαμένω χρόα καλὸν, 

τ 1θο. βάζαντ᾽. Ῥυρΐο τὸ ῬΙΌΓΑΙΙ πδατραῖὶ ὀχοιηρ 5 μος 
Ἡριοιόλες ποίην ἃ μὴν ὅλμα ΑἸ ὶ Ἰμνεῖ, εἰΐαπι ορεϊπιαβ 
Π1ς Ῥαγι βίης, ἢ ἀμνεεὶ ἔπεσσι. γιὰ. ἐβτεβίαπι 
Θαἰδίοταϊ ποίαπι δὰ Ἷν 
170, οὐδέ, κεν. ΟΥ̓ οὐδὲ μὲν; » πιρηᾶομο, ρύν ἡφέρι 
γεσδο τοοὰϊ ορίαινὶ., Νοκ. ᾿ 

“Ἔνν.- 



ἩΣΙΌΖ0 νὰ 2524. 

ἀϑανάτων μετὰ φῦλον ἴτην, προλιστόντ᾽ ἀνθρώ- 
᾿ς , σούς, : 

Αἰδὼς καὶ Νέμεσις" τὸ δὲ λείψεται ἄλγεω λυγρὰ 
'ϑνητοῖς ἀνθρώσοισι" κακοῦ δ᾽ οὐκ ἔσσεται ἀλκή. 

αϑὸ Νῦν δ᾽ αἶνον βασιλεῦο᾽ ἐρέω φρονέουσι καὶ. 
ὙΠ. αὐτοῖς. 

ὧδ᾽ ἴρηξ προσέειπεν ἀηδόνα ποικιλόγηρυν, 
ὕψε μάλ᾽ ἐν νεφέεσσι φέρων ὀνύχεσσι μεμιαρστώς " 
αὶ δ᾽ ἐλεῦν, γναμσιτοῖσι πεπαρμένῃ ἀμφ᾽ ὀνύχεσσι, 

ο΄ μιύρεφο" σὴν δ᾽ ὁγ᾽ ἐπικρατέως πρὸς μῦϑον ἔδισις... 
190: αιμονίη, τί λέληκας: ἔχει νύ σε πολλὸν ἀρεΐων. 

φῇδ᾽ εἴς, ἢ ο᾽ ἂν ἐγώ περ ἄγω, καὶ ἀοιδὸν ἐοῦσαν." 
δεῖπνον δ᾽, αἵ κ᾿ ἐϑέλω, ποιήσομαε, δ μεϑήσω. 
τος ἔφατ᾽ ὠκυπέτης ἴρηξ, τανυσίσισερος. ὄρνις. 
ἀφθων δ᾽, ὅς κ᾽ ἐϑέλῃ πρὸς κρείσσονας ἀνείφε-. 

δος τ τ ᾿ οίζειψ ἀν 

τοῦ νίκης τε στέρεται, πρός τ᾽ αἴσχεσιν» ἀλγεὼ πάσχει. 
ὦ Πέρση, σὺ δ᾽ ἄκουε. δίκης, μηδ᾽ ὕβριν ὄφελλε,. 
ὥβοις γάρ τε κακὴ δειλῷ βροτῷ" οὐδὲ μὲν ἐσϑλὲς 
ῥηϊδίως φερέμεν δύναται. βαρύϑει δέ ϑ' ὑπ᾽ αὐτῆς, 
ἐγκύῤσας ἄτῃσιν" ὁδὸς δ᾽ ἑτέρηζρε παρελθεῖν .. 

200 κρείσσων ἐς τὰ δίκαια" δίκη δ᾽ ὑπὲρ ὕβριος ἴσχει, 

182. μετὰ φῦλον ἴτην. ϑὶς ἴῃ οο. υἱ ἀρὰ νεϊογοια 
90115. ϑοβοϊαδίϑιη.,, απὶ Πο8. νουβιβ ἰδσσὶ αὐ Οδά. 

(ο]. 10γο. Βκυκοκ. Τμαυίχίαϑ:,,, Οἰϊατι ἃ Βυαποῖο ΒΟΡἢ.. 
Φ0Π0]. 584 Ῥὲν ὀγγονδπὶ. ἢ 0 οοὲ ἰπὰ Βεαποκίαπα 80- 
ῬῇοΟ] 5. οαἀϊοης ϑ0Π 0} 1α νερὸ Βαρομὶ ἔστην: 864 ἴῃ 8], 
ἦσαν. Οὐοά ἴῃ Ηῤδίο40 ρ]γ68 ἀδπὶ Πἰργὶ, ἴτον, ἴου 588 
ποῦ οδξ τορι ϊαδάιτα. Οομξ, ποῖ. δα 5.180]. Αγροϊ]]οῖ. 
ἘδΠοα. Ὁ. τά6. ψὸ 9ὴ ΤΑ 

180. ἴρηξ δαχα βρίεα ἰδπαὶ, αὐ Ιοπῖθιι8 ἐἤεγ τὸ του β 
«ταῖ. δες ε8ὲ ἀθίαιο βοῦρίατα Ἀερ. οοα] οἶδ. στοικελόγηρυν. 
ΜΊΔε Βυπηϊεοΐστα ἴῃ ἘΡιϑὲ. οὐτ. 1. Ῥπύποκ,. ἌΝ 

το. τί λέληκας. " ϑὶς θεῆς βογίρεαιη. ἴπ- ΒΗ, ςοάϊοξδ, 
ζάομι ν. 194. ἐχῃίϊθεὶ ὅς χε ϑέλῃ. Βκυκχοκ, 



450 ἩΣΙΟΜῸ ῳ, 

ἐς τέλος ἐξελϑοῦσα " παϑὰν δέ ἐε νήπιος ἔγνως 
αὐτίκα γὼρ τοΐχει Ὅρκὸς ἅμα σκολιῆσι δίκησιν. 

τῆς δὲ Δίκης ῥόϑος ἑλκομένης ἡ π᾿ ἄνδρες ἄγώσε 
'δωροφάγοι, σχολεαῖς δὲ δίπαιρ πρίνωσε θέμιστας " 

205 καὶ δ᾽ ἕπεται κλαίοῦσα πόλιν τὸ καὶ ἤϑεω λαῶν, 
ἠέρω ἑσσαμένη, κακὸν ἀνθρώποισι φέρουσα, 
οἵ τέ μὲν ἐξελάσωσι, κἀὶ οὐκ ἐϑεϊαν. . 
"οἱ δὲ δίκας ξείνοισε καὶ ἐγδήμοισε διδοῦπιν Ὁ 

Ἄν 

ἰϑείας, καὶ μή τι σπιαϑδεκβαίνουσε δικαίου, 

210 τοῖσε τέϑηλε πόλις, λαοὶ δ᾽ ἀνϑεῦσιν, ἐν αὐτῇ, 
«εἰρήνη δ᾽ ὠνὰ γῆν πουροτρύφος" οὐδὲ ποτ' αὐτοῖς. 
᾿ἀργαλέον. σιόλεμον πεχμαίρεται, εὐρύοπα Ζεὺς, ἡ 
«οὐδὲ σιοτ᾽ ἐϑυδίχαισε μει ἀνδράσι λιμὸς ὀπηδεῖ, 
«οὐδ᾽ ἄτη" ϑαλίης δὲ μεμηλότα ἔργα" ψέμονϑαι. ἡ 

αἰδ'φοῖσε φέρει μὲν γαῖω ««-ολὺῦν βίον" οὔρεσε δὲ δρῦς 
χρη μὲν δδ φέρει βαλάνους, μέσση δὲ μελίσσας " 

Ἷ 
' 

«εἰροσεύκοι δ᾽ ὄϊες μαλλοῖς καταβεβρίϑασεν νι τ 
«ἰκτουσιν δὲ γυναῖκες ἐοιπότα, φέχψα γονεῦσιν". 
᾿ϑάλλουσιν δ᾽ ἀγαϑοῖσι διαμνιερές" οὐδ᾽ ἐπὶ ψηῷν 

220 «Μείσσονται, παρτιὸν δὲ φέρει ζείδωρος Φρουρα." 
οἷς δ᾽ ὕβρις τε μέμηλε κακὴ καὶ σχέτλια ἔργα," 
“«οἷσδε διδὸν μπαΣτητόν τεχμαίρεται εὐρύοτει Ζεύς... 
πολλάκι καὶ ΕΣ πόλις καχοῦ ἀνδρὸς ον πο δ 

ΤΡ ρϑι δἰ, Ἴ γονῇ ἕὰ. δένει ἐμ 
'κίαθη, ᾧ "ἢ δ, δ Βργᾶ ἀμ ἘΠΕ 
᾿Θαλατά. 

φιῷ. 96. ἢν. ἴα. 
ῃ. νοΐ. Ρ- τῦο. 

Ειχογοϊ αἶα, ελνοειλος, ἵκομιε ἱ 
Ῥ' 1. ορηδοῖ, φογεϊβεπᾷαπι μι Ὁ; ἐπὶ νηῶν. ψείσσονται. ΝΕ 
γογίοηβ: δέπέ, ῬΓῸδ5 εὐποενισΐς πιανῖδιις ἵϊεγ 
ΝΟΩ, αρρυπέου. Ουΐδιθ ἐπὶπι ἴογγα ἰοὶ Βοῆα ἴογι, ταὰ]-- 
υπὶ ἀθογαῶς ὧἱ τιᾶνο5. ππμσμν ἐμάν, 
τᾶν Ἰξαιτοη θαι, ρΡΟΓΆΓΟ μας" (εὶς ϑαχομὶ 

"ΟΝ μΐγον, 9ὶ αἰϊμὰ μ᾽δοοδὶ βαίανο. 
15. τοῖσδε." Ἀφριΐμ5. 4}}} τοῖς δέ. 

οϊαηιδὶ το τ 



ἘΓΣΙΟΖΟΎ. 8 

ὅστις ἀλιτραίνει, καὶ ἀτάσϑαλωα μηχανάαται. 
“25. φοῖσιν δ᾽ οὐρανόϑεν μέγ᾽ ἐπήλασε πῆμα Προνίων, 

λιμὸν ὁμοῦ καὶ λοιμόν" ἀποφϑινύϑουσι δὲ λαοί. 
οὐδὲ γυναῖκες τίκτουσιν" μινύϑουσι δὲ οἷκοι, Ὁ 
“Ζηνὸς φραδμοσύνῃσιν Ολυμσυίου. ἄλλοτε δ᾽ αὖτε. ᾿- 
«ἢ τῶν γε στρατὸν. εὐρὺν ἀπώλεσεν, ἢ 678 φεῖχος, 

350 ἢ νέας ἐν πόντῳ Προνίδης ἀποτίνυται αὐτῶν. . 
() βασιλεῖς, ὑμεῖς δὲ καταφράζεσϑε καὶ αὐταὶ 

“τήνδε δίχην. ἐγγὺς γὰρ ἐν ἀνθρώποισιν ἐόγτφες. 
ἀϑάνατοι λεύσσουσιν, ὅσοι σκολεῇσι δίχησιν. .: 
«ὠλλήλους τρίβουσε, ϑεῶν ὄπιν οὐκ ἀλέγοντες: . 

“5 «τρὶς γὰρ μυρίοι εἰσὶν ἐπὶ χϑονὲ «ουλυβονείρη ᾿ 
ἀϑάνατοι Ζηνὸς, φύλακες ϑνητῶν ἀνθρώπων, 
«οἵ ῥὼὰ φυλάσσουσίν τε δίκας καὶ σχέτλια ἔργα», 
ιἠέρᾳ ἑσσάμενοι, πάντη φοιτῶντες ἐπ᾿ αἶαν. «ἢ: 
ἢ δέ “εισταρϑένος ἐστὶ Δίκη, “ιὸς ἐκγεγαυῖα, .. 

240 κυδρῃ, τ΄, αἰδοίη «ἐ ϑεοῖς, οἱ Ολυμσιον. ἔχουσιν" 
“καί ῥ᾽ ὁπόταν εἰς μὲν βλάπτῃ σκολιῶς ὀνοψάζων, 
αὐείκω πὸὼρ Ζιὶ πατρὶ καϑεζομένη Πῤῥονίωνι, ᾿ς 
χηρύετ᾽, ἀνθρώπων ἄδικον νόον, ὄφρ᾽ ἀποτίσῃ .0. 
δῆμος, ἀτασϑαλίας βασιλέων, οἱ λυγρὰ νοεῦννες 

345 ἄλλῃ, παρκλίνουσι δίκας, σκολιῶς ἐνέποντες.».. 

δὴν ἠμ λεῦε, δὶς ῬΙαίάτομο ἱπ Πἰπγὸ ἄς διοϊογιτι 
Χορυιβηδιν 5 Ῥ. τοάο. ὦ. Βκυκοκ. 
., 380. ἀποτίνυται. ϑὶς ἀμ τοά,. βου ρίαμι, εχ Ἰομπίβαυ 

τερίο. Βκυκοκ. " 

εὐ 287. Βδες εϑὲ νεγὰ βδοίδβ δογιμα νογβαστη, 4ὶ ἴῃ ἱπὰ-- 
Ῥγεβϑὶβ 5 ροβίιἱ ϑιπί. Βκυκοκ. 

χάο. κυδρὴ Ἰοραϊὰν ἂἃπ χυδνὴ, τὸ τηϊηίταπση ααϊάοπι 
ἀπίογοβὶ. ΠΙαᾷ ργδθιαῖ ἤθη 6 τον εἰηεμδαϊϊοὶς, 5ε4 

«αΐα 50 Πφυίᾷο, δονίρξαια ἴω 1ὰλ. οοάϊςς. Ὑἱάς αὦ ὙἩΒεοβα. 
χ.6. ἘΒκύνοκ. οἶδ 

τ 944. βασιλέων. ϑὲς 8ονιδὲ ἀεθοΐ,. Ὕα]θο ςομίγᾷ τηο- 
ἀρὶ Ἰόροπι βασελήῳ». Βκυκοκ. δ ποτ ῇ 

ἕ 



ΟΥ̓ [ ἩΣΙΟΜΟΎ. 

ταῦτα φυλασσόμενοι, βασιλῆες, ἰϑύνετε μύϑους, 
«δωροφώγοι, σκολιῶν δὲ δικῶν ἐσιὲ ««ἄγχυ λέϑεσϑε. 
οἵ αὐτῷ κακὰ τεύχει ἀνὴρ ἄλλω κακὰ τεύχων " 
ἡ δὲ κακὴ βουλὴ τῷ βουλεύσαντι κακίστη. ἡ 

2580. μ Πέροη, οὐ δὲ ταῦτα μετιὶ φρεσὶ βάῴλλεο σῇσι, 
καί νυ δίκης ἐντώκουε,, βίης δ᾽ ἐπιλήϑεο πόώμσεαν- 
«όνδε γὰρ ἀνϑρώστοισι ψόμον διέταξε Προνίων, 
ἐχϑύσι μὲν καὶ ϑηρσὶ καὶ "οἰωνοῖς πετεηνοῖς, 
ἔσϑειν ἀλλήλους, ἐνιεὶ οὐ δίκη ἐστὴν. ἐπ᾿ αὐτοῖς: 

259 ἀν ϑρώποισι δ᾽ ἔδωκε δίκην, ἢ πολλὸν ἀρίστη. 
γίγνεται. εἰ γάρ τίς κ᾽ ἐθέλῃ τὼ δίκαι ἀγορεύειν 
γιγνώσκων, τῷ μὲν τ᾽ ὄλβον διδοῖ εὐρύοπα Ζεύς" 
ὃς δέ κε μαρτυρίῃσεν ἑκοὶν ἐπιίορκον ὁμόσσας 
ψεύσεται, ἐν δὲ δίκην βλάψας, νήχεστον ἀῤοϑή, 

400 «τοῦδέ τ΄ ὠμαυροτέρῃ γενεὴ μετόσεσϑε, λέλειπται" 
ἀμδρὸς δ᾽ εὐόρκου γενεὴ μετόπισϑεν ἀμείνων." 

Ὑ 
4 
Ι 

᾿ 

ὁοὺ δ᾽ ἐγὼ ἐσθλὰ οὐρέων. ὅρέμ, μέλι ψῥείν ἡνψϑυ" ᾿ 

σὴν μέν τοι κακότητα καὶ ἐλαδόν ἔστεν ἐλέσϑαε 
ῥηϊδίως " λείη μὲν ὁδὸς, μάλα δ᾽ ἐγγύϑε ψαΐει. 

“06 τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἱδρῶτα ϑεοὶ σεροστώροιϑεν, ἔϑηκαν 

ἀϑάνατοι" μακρὸς δὲ καὶ ὄρϑιος οἶμος ἐπ᾽ αὐτὴν, 

ααὲ: τρηχὺς τὸ πιρῶτον" ἐπὴν δ᾽ εἰς ἄκρον ἵκηαι, “ὦ 

ῥηϊδίη δὴ " πδιτα σέλει, χαλεπή σεερ ἐοῦσα. 

“ἀῦ. βασιλῆες. σι πιοῖγο βαϊϊοῆπαὶ, βογβδηδιῖη νἱᾶθς 
αν βασιλῆς : ανᾶτε ἔογπιδτη Ῥυΐο εἰϊδα τῆς ᾿Τάδος 

247. Ταιοδῖαι Β1δ ε556 ἤο νίδογαμι Ἡ οβῖδαί ἐἀβοτοα,. 
ἐπιλάϑεσθε πάγχυ» τἱ μαιοία, ἰοιογίεοι 8, βέης δὴ ἐπελήϑεο 
στάμπαν. κυ ΝΣ Στροια ἀυδυπι ὁρμονεγὲ Θυϊείυ8. 
Ῥεϊε ἰρίίον ἐπὶ 1νοχί εἰ αἰνοτγθέιτη ἐσπετταγ 

389. ἀάφϑη. δογῖδε ἀασϑῆ, «ιιοὰ μεὰμ Τήςι ἃ" ὃς δέ κε 
Ῥεγάθ οὶ ἐ ψεύφεται. (1. ο. ψέύσηται). 

αὍο. τοῦδέ τ΄. [ηϊηῖο τοῦ δέ τ. Βοϊόδίας. δὰ δηΐεοος 
ἄεπ5 τῷ μὲν τ᾽ --. 

. αθά. λείη μὲν δός. 8ῖς τδοῖς δραὰ διοβδϑατῃ Ἰεφίτατ, ; 
Ὑἱὰε ΜίβοοΙ!. ΟΡβεῦν. Τ. Η. ν. 5:8, Βκυκοχκ. ὉΠ 



το 

5 

ΗἩΣΙΟΖΟΥ͂, ᾿ φὴδ. 

οὗτος μὲν παγάριστος, ὃς αὐτὸς πάντα νοήσει" 

ἐσϑλὸς δ᾽ αὖ κἀκεῖνος, ὃς εὖ εἰσιόντι πίϑηται. 
ὃς δέ χε μήτ᾽ αὐτὸς νοέη, μήτ᾽ ἄλλου ἀκούων 

ἐν ϑυμῷ. βάλληται, ὅδ᾽ αὖτ᾽ ἀχρήϊος ἐγὴΐδι ὁ 

ἀλλὰ οὐ γ᾽ ἡμετέρης, εμγημένος αἰὲν ἐφετ μῆς 
ἐργάξευ, Πέρση, Δίου γένος, ὄφρα δε λιμὸς ἢ 
ἐχϑαίρη, φιλέῃ δὲ ἐὐστέφοαγος “ἡ μἤτη Ὁ 
αἰδοίη. βιότου δὲ τεὴν σεμπελήσι καλὶήν. 
λιμὸς “γάρ τοῖ πρό μστων ἀεογῷ σύμφορος ἀνδρί. 
τῷ δὲ ϑεοὶ νεμεσῶσι καὶ ἀνέρες, ὃς κεν ἀδογδο᾽ 

ζώῃ. κηφήγνεσοι κοϑούροις εἴκελος ὀργὴν, ὁ 
οἵ τὲ. μελισσόάων κόματον τρύχοῦσιν ἀέργονδ ἡ 
ἔσϑυγτες" σοὶ δ᾽ ἔργα φίλ᾽ ἔστω μέϊῥία κοσμιίεῖν, 
ὡς κέ τοι υἱραίου βιότου π-λήϑωσι καλιαΐ." 
ἐξ ἔργων δ᾽ ἄνδρες στολύμηλοί τ' ἀφνειοί τε" 

ἐταθο. γοήσεὺ, Ῥγαρϑίαϊ; δριπον, γοησῆ. ΄ ὁδηπ. 1, καὶ 
κεῖνος. ἜΡΗ͂Ν ἐμ πα πὸ αωλαρρ ἈΩ 
ἀν γα, ὅδ. Βεϊαπδόηαας νοςόβ, ὁ δ΄. ῬαβιΠ8 ἰαδο βαπὶ, 
βϑεὰ Ῥγορτίοἰδίοιη εἰ πἰοΟροι βου πιο ἶ8 πο η ἢ ἘΠ] ἱαναηί- 

5374: Ζίου γένος. Ἡοδοἀπ8 ἐγαϊέράμις ΡοΥβό5. θδίγοην 
μϑϑαόρίαι ὍΤαπῖ: Ῥεγρεγαπί τϊδὸ δῖον γένος. Ψὶάδὸ 
ἘπδηκΚεπίαπι δὰ Ὑ οἸ]εἰθιμα Ρ. “0..ἕ Βκῦνοκ. Ψη!ρανὶβ 8 1- 
βίαυτα ΙΔοπὶ 55 Π Πᾶσα ροΐοσί,, 5] δου θὰ8 ΠΠπΠ|οτὰ τοδί στ 
τοῦτ τὰ "ἀπο αἰ ϑ ον ἀτι8. ἔδοῖ. ῬδίΓΙ δα ΐπὶ μοδίαε 81, αἰ 
Θναϊητηαιτοὶ ἐγᾶάπιηῖ, ποιηδη ἔα χλίὸς,,, (απ 46 οαΐπι δοι-- 
5ἰαὶ οροόγίογο προπερισπᾶσϑαι:) ἰπθ. πὴ ταϊπβ τοοΐα 
ἀδάιτοιτ' σοξ, ἀᾶτα ὁ Χίος ἀδείναϊυν Χῖος. Ζ7ον γένος, 
υἱὲ ἩΠράχλειον τέκνον, “ητώα κόρη, τυνδάρειος σεὰϊς, αἰϊὰ 
οἰ ΠΕ . Ὁ οὐὐμελλι κν ἀτθᾺ ΟΝἹ ᾿ ἼΝ 
:.378. 'φφιλέη δὲ. ἐδστέφανος Δημήτηρ. ῬΊοΥχας ΠΡτὶ Β6-- 

Ὧϑ ἸΟΠΠαηπ Βιάϊατα: ἀδηξ οὐϊίη φ. δέ σ᾽ ἐϊΐοτ. “. 
τι 70. εἴχελος ὀργήν. Ῥεγρεγαῖα ναΐρὸ ἔκελος δρμήν. Τί8", 
τᾶϑ ἰπ Βῆμα Ἰοουνὴ οὐβένγναν ἘΠ οη ι8. ἴῃς ἘΡΊρι, 

Οὐῖς, 1, δὐάο; βουιδὶ ἀῤθ 558. αα τηοῖεὶ τὐϊορ αι ον εἶ: 
κελος. Ῥεϊπιὰ ἴῃ ἔχελος Ὅτγον8 εϑἱ. ἴὼ σν, 80. {π5Ι Θἢ. 
ψανιϑαίο πὶ ΘΧΕΙΡοΣ ϑιοθαοαβ: χάματον νηπόϊνον ἔδουσι: 
ἘΠοραηΐεγ υίάθιι : 8684. χυοάηαμπι ρμαγ οἰ ρει ἰητο 568. 
γόγϑαθ Ιορῖ588ὲ σεηβδη δος 81} ταϊωι5 ἀὐροθίϊαπι ἐβ56 1" 
τρυχόγτεῦ, Βόδοκ, ᾿ 



220 ΣΙΟ ΜΟΎ. 

καί τ᾽ ἐργαζόμενος, πολὺ φίλτερος ἀϑανάτοισιν 
485 ἔσσεαι ἠδὲ βροτοῖς. μάλα γὰρ στυγέουσιν ἀεργούς:. 

ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δὲ τ᾽ ὄνειδος. 
εἰ δέ κεν ἐργάζη, τάχα σε ζηλώσει ἀεργὸς 
σελουτεῦντα᾽ πλούτῳ δ᾽ ἀρενηὴ. χαὶ κῦδος ὁπηδεῖ. 
ϑαίμονε, δ᾽ οἷος ἔησϑα. τὸ ἐργάξεσϑαι ἄμεινον, 

290 εἴ κεν ἀπ᾽ ἀλλοτρίων κτεώνων ὠεσίφρονα ϑυμὸν 
εἰς ἔργον τρέψας, μελετᾷς βίου, ὡς σε κελεύω. 

αἰδώς τοι πρὸς ὠνολβίην, ϑάρσος δὲ σιρὸς ὄλβον. 
χρήματα δ᾽ οὐχ ὡρπαχτά " ϑεόσδοτασιολλὸν ἀμείνω. 
εἰ γάρ τις καὶ χερσὶ βίη- μέγαν. ὄλβον ἕληται, 

396 ἢ ὃὁγ ἀπὸ γλώσσης ληΐσσεταε, (οἰά 4ὲ πολλὰ 
᾿ 7ίγνεται, εὖτ ὧν δὴ κέρδος νόον ἐξασιατήση, 
ἀνϑρώπων » αἰδὼ δὲ τ΄ ἀναιδείη κατοπάζῃ). 

ῥεῖά τέ μὲν μαυροῦσι ϑεοὶ, μενύϑουσε. δὲ οἶκοι 
ἀνέρι τῶ" παῦρον δέ τ᾿ ἐπὶ χρόνον ὄλβος ὀπηδεῖ. 

500 ἴσον δ᾽ ὅς ϑ᾽ ἱκέτην, ὃς τε ξεῖνον κακὸν ἔρξεὶ" 
ὅς τὸ κασιγνήτοιο ἑοῦ ἀνὰ δέμνια βαίνει, αὐ δι 

Ὑ. 80. οἷος. δου Βοπάναπ μαΐο ἦδος, δες αὐϊοοιΐνα 
τ βναγὶ! βδορίτϑ. τμμδευκορναο Ν. ποίδτῃ Βαβι δὰ Οτε-: 
δογ. ον. Ρ. 846. χπιεδιραιο δὰ ὅ.μο]. Αροϊϊου. Ἀμοά. 
Ῥ..1θ4. Ἐυοξινίας Μεῖὰρ με Ὑμοτγίας. Νίοδη ἀντὶ Ρ. 528,9, 

ἰά. οἷον καὶ ὕμοιον ἠῷ. ᾿ταμλο ἔσον κ. ὅ. ἰῷ. - τὸ 
ἐργάζεσϑαε ἄμεινον. Ῥτγαρδίαϊ, οἱ ορίμον, τῷ (φματεὶ ἐργ- 
ἄμ. Οὐοπηΐ, ν. 4οϑ, 

301. μελετᾷς βίου. Ἰπῖτα ν. 415. ἔργον μελετῶν. Ῥετ-- 
γαγᾶ δᾶθο σὰπι δοηίἑϊνο φομβίγωοιίο, πφὸ ἰδιηθη πιΐγα, 
ἐατέον, μελετᾷν Ῥτὸ τ δἰῖ ἰ. 4. ἐπιμελεῖσθαι. Ποογομίμο: 
Μηλεεᾷ. --- ἐ 

207. κατοπάξῃ. ϑιοριεὰ δὶς ἀδυγραὶ ΗἩομηογι ἢ, ὙΠΠ. 
δά. 

98. τὰ τέ μὲν μ. ὃ. ΑἹ. ῥεῖα δὲ μὲν μ. ὃ. πυρὰ ῥγδε- 
ἔογατη, ΜΠΠΐ68. ἐπ ἀροάοσὶ δὲ ρμοπίτιν, 

ὅοι. βαίνει. δῖ. οο. Ῥεγρογαπὶ ἴῃ ἐπηργοβϑὶβ βαίνοε, 
Βκυκοκ. Οὐτη ν. ὅ05, δεαυδίιν γεεκείΐνη» ἐπὶ ΐς ὌΣ 
εἰνατη βαΐνοι ταπίαγε ἰὼ σοηϊαποι νι βαίνῃ εἰν, 
τεδηρβογο ἀξέῃ. Νες φυρπήσαπι, ορίπου, οὔεπάοι ἀἰλιταῤ- 
ψέται ν. δοῦ,: εβὲ δηΐτα βδῶς ἔογιωα οοπίαποιίνὶ ορίοα, 
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, ᾿ »" 3 Υ . “ ἸΥ͂ 

πρυπταδίης εὐνῆς ἀλόγου, παραπαίρια δέξων" 
ὃς τέ τευ ἀφραδίῃης ἀλιταίνεταε ὀρφανὰ τέκνα" 
ὅς τὸ γονῆω γέροντα κακῷ ἐπὶ γήραος οὐδῷ 
γειπείη χαλεποῖσε καϑαπτόμενος ἐπέεσσιν. 

- ; Ἶ ι ἃ. .8 2 , τ : 

φῷ δή τοι Ζεὺς αὐτὸς ἀγαίεται, ἐς δὲ τελευτὴν. 

ἔργων ἀντ᾽ ἀδίκων. χαλεσνὴν ἐπέϑηχεν ἀμοιβήν. 
ἀλλὰ σὺ τῶν μὲν ππώμστων ἔεργ᾽ ἀεσίφρονα ϑυμόγ., 

΄ 4 2, «! 3 2 , ΣᾺ Υ 

χαδδύνοαζων δ᾽ ἔρδειν ἱέρ᾽ ἀϑανάτοισε ϑεοῖσιν 

ἑγνῶς καὲ καϑαρῶς, ἐπὶ δ᾽ ἀγλαὺ μηρίω καίειμ" 
ἄλλοτε δὴ σπονδῆς ϑυέεσσί τε ἱλάσκεσθαι, 
γ «Ὁ πν , ᾿  “ Υ̓͂ ᾿ ΕΣ 

ἡμὲν ὃν εὐναζη, . καὶ οὐαν φάος ἱερὸν ἔλϑη, 

ὡς κέ τοι ἵλαον κραδίην καὶ ϑυμὸν ἔχωσιν" 
ὄφρ, ἄλλων ὠνῇ κλῆρον, μὴ τὸν τεὸν ἄλλος. 

Τὸν φιλέοντ᾽ ἐσοὺ δαῖτα καλεῖν, τὸν δ᾽ ἐχϑρὸν 
δ δγθ ον ἐάσαι" 

τὸν δὲ μάλιστα παλεῖν, ὃς τις σέϑεν ἐγγύϑε ναΐει- 
εἰ γώρ τοι καὶ χρῇμ᾽. ἐγκώμιον ἄλλο γένοιτο, 
γείτονες ἄζωστοι ἔκεον, ζώσαντο δὲ πηοί. 
σιἤμω καπὸς γείτων, ὅσσον τ᾽ ἀγαθὸς μέγ᾽ ὄνειαρ" 
ἔμμορέ τοι τιμῆς, ὃς τ' ἔμμορε γείτονος ἐσϑλοῦ" 
οὐδ᾽ ἂν βοῦς αἀσιόλοιτ᾽, εἰ μὴ γείτων κακὸς εἴη. 

Ψ ᾿ » ᾿ γι μὰ ᾽ .-. 

εὖ μὲν μετρεῖσθαι παρὸ γείτονος, εὖ δ᾽ ἀποδοῦναε 
αὐτῷ τῷ μέτρῳ, καὶ λώζον, αἴ κε δύνηαι, 

᾿ ἤλ.} ϑχὸ δὴ. τοαϊίτι δέ. ἄλλοτε μὲν ἔρδειν ἱεραὶ, ἄλλοτα 
ὲ . τ΄ 4} ᾿ ᾿ 

8517. ἐγκώμιον, δὶς Ἰοβοηδυτι 6886. οδίθπ ἰδ ΒΌΒΏΚΟ- 
Ἄϊα8 ἴῃ Ἐρίδι, ΟΥνη. 1. Νεο τηδοῖθ γένηταν ἴεγομ πηι εγαῦ, 
ἀπιτ 80] Οεουτῃ 5ἰῖ, εὐ γένοιτο ἰοβαῖαν ἀραὰ δίορμδηυμ, 
κυνοκ. [Ιἄθτα βοϊοθοίβιητιϑ βο] ἰοοῖ ἢ οἴη τ ΒΡραη- 

οκίστη π6Ὸ βαρτὰ ν,, 294,. 295. (}ὶ ληΐσσεται ἐδ ἱ. 4. ληΐσ- 
σηται), Ὥδαας τηΐγα ν, 61, Οὐτ ἰρίϊαν ΐς αοῖι5. οϑὶ, τηο-- 
τοβίου ὃ ΑῺ αποα βοαπαηέιν δογιϑιὶ ἔκεον εἰ ζώσαντο ὃ Ἠλ 
ψ ΡΟ, δουϑιϊ ουπα βου οηἰίατ, ἱπάϊσοπε ΘΘῃογΆ] οῖη., μᾶγεϊ-- 
οὐἤάγὴ οομοη θη οἰ πμοίϊνο τη 0. ποι ταϊῃὰ8 ἐμ 
81 Ραϊϊιμρίιν, «αδηῃ, 8 Ῥσυαεβειίϊα ροβίία Ἵϑϑϑιΐς. 

᾿ ΡῚ 
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εἷς ὧν χρηΐζων καὶ ἐς ὕστερον ἄρκιον εὕρης- 
526 μη]. κακὰ κερδαίνειν" κακὰ κέρδεα ἴσ᾽ ἄτησιν. 

δὼς ἀγαϑὴ, ὥρπαξ δὲ κακὴ, ϑανάτοιο δύτειρα: 
ὃς μὲν γώρ κεν ἀνὴρ ἐθέλων, ὅγε, κἂν μέγα δώη, 
χαίρει τῷ δώρῳ, καὶ τέρπεται ὃν κατὰὶ ϑυμὸν. 
ὃς δέ κεν αὐτὸς ἕληται, ἀναιδείηφε σιεϑήσας, 

550 καί τε σμικρὸν ἐὸν, τό γ᾽ ἐπάχνωσεν φίλον ἤἧτορ. 
εἰ γάρ κεν καὶ σμικρὸν ἐστὶ σμικρῷ καταϑεῖο, 
καὶ ϑαμὼ τοῦτ᾽ ἔρδοις, τάχω κεν μέγα καὶ τὸ 

᾿ γένοιτο. 

ὃς δ᾽ ἐπὶ ἐόντε φέρει, δδ᾽ ἀλύξεται αἴϑοπα λιμόν. 
οὐδὲ τὸ γ᾽ εἰν οἴκω κατακείμενον ὠνέρα κήδει. 

535 οἴκοι βέλτερον εἶναι, ἐπεὶ βλαβερὸν τὸ ϑύρηφι. 
ἐσϑλὸν μὲν παρεόντος ἐλέσϑαι" σιῆμα δὲ ϑυμῷ 
χρηΐξζειν ἀπεόντος" ἅ σὲ φράζεσϑαι ἄνωγα. 
ἀρχομένου δὲ πίϑου, καὶ λήγοντος κορέσασϑαι". 
μεσσόϑε φείδεσθαι" δειλὴ δ᾽ ἐνὶ σιυϑμένε φειδώ, 

340 μισϑὸς δ᾽ ἀνδρὶ φίλῳ εἰρημένος ἄρκιος ἔστω. 
καί τε κασιγνήτῳ γελώσας ἐπεὶ μιάρτυρα ϑέσϑαι. 
σείστεις δ᾽ ρα ὁμῶς καὶ ἀπιστίαε ὥλεσαν ἄν- 

δρας. 
Μηδὲ γυνή σε νόον πυγοστόλος ἐξαπατάτω,, 

αἱμύλα κωτίλλουσα, τεὴν διφῶσα καλιεήν. 

545 ὃς δὲ γυναικὶ πέποιϑε, πέποιϑ᾽ ὅγε φηλήτησι. 

5.7. ὅγε κἂν μέγα διΐη. δὶς Βὲπο βογὶ ρίατη ἴῃ οοᾶ, τὲ 
ΑἸάνι5 διατὶ εὐἀϊάϊ!. Νεβεῖο «φυΐὶ ἐπ τεσοπ οτεβ οὐ οποσ 
νεηογὶὶ ὅγε καὶ μέγα δοίη. Βκυκοκ. ΑἹ. τοίΐπιβ τοῖς δῴη Σ 
εδὶ ἐπίπαν οοηϊιηοϊναϑ. Αἀ ἐϑέλων ε 5βοηπεμείθι5 δα δυδὲ 
δῷ, οὐ σοοῖς Οἰοβῥαίον, ἴα μαβϑδίπι σογθατ ἢηἑυπι ὁ 56-- 
«πεηῖὸ οτγαϊοης ρεϊεμάσαι, αξ τηοπιθεὶ αηἰοοδάἀ ηϊ5. 560. 
8Ὲ5 ρογβεϊδίντ, ᾿ 

330. τό γ᾽ ---. δὶς ἴῃ βου ρίο εἰΐατω δίοθαθο. ψαϊβὸ δρυὰ 
Ἡδεδίοάντη τὸ τ᾿ --. Βκυνοκ. ὯΝἝἑἤΖ 

848, φηλήτησι. ϑὶς πὰ διοθαεὶ, οοάΐδο, Βκυποκ.. 
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Μουνογενὴς δὲ πάϊς σώξοι πατρώϊον οἶκον " 
γηραιὸς δὲ ϑάνοις ἕτερον «ταῖδ᾽ ἐγκαταλείπων 
φερβέμεν" ὡς γὰρ πλοῦτος ἀέξεται ἐν μεγάροισι. 
,δεῖωα δέ κεν στ-λεόνεσσι πόροι Ζεὺς ἄσπετον ὄλβον. 
“λείων μὲν στλεόνων μελέτη, μείζων δ᾽ ἐπιϑήκη. 
σοὶ δ᾽ εἰ πλούτου ϑυμὸς ἐέλδεταε ἐν φρεσὶ σῇσι; 
ὧδ᾽ ἔρδεν" ἔργον δὲ τ᾽ ἐπ’ ἔργῳ ἐργάζξεσϑαι. 
Ἡληϊάδων “ελαγενέων ἐσπιτελλομενάων, 

ἄοχεαϑὶ ἀμητοῦ" ἀρότοιο δὲ, δυσομενάων" ἰ 
αὶ δή᾽ φοι νύκτας σε καὶ ἤματα τεσσαράκοντω 
κεχρύφαται" αὖτις δὲ περιπιλομένου ἐνιαυτοῦ 
φαίνονται, τὰ σορώτω χαρασσομένοιο σιδήρου. 
οὗτός τοισπεεδίων «τέλεται νόμος, οἵτε ϑαλάσσης 
ἐγγύϑι γαιετάουο᾽, οἵ τ᾿ ἄγκεα βησσήεντα, 

σιόντου κυμναίνοντος ἀπόπροϑε, πίονα χῶρον 
ψαίοῦσιν. γυμνὸν σπείρειν, γυμνὸν δὲ βοωτεῖν, 
γυμνὸν δ᾽ ἀμάειν, εἴ χ᾽ ὡριὼ πάντ᾽ ἐθέλῃσθα 
ἔργα κομίξεσϑαι Δημήτερος " ὥς τοι ἕκαστα 
ὥρ᾽ ἀέξηται, μή πως τὰ μεταξὺ χατίξζων 
σιτώσσῃς ἀλλοτρίους οἴκους, καὶ μηδὲν ἀνύσσης " 
ὡς καὶ νῦν ἐπ᾿ ἔμ᾽ ἤλϑες" ἐγο δέ τοι οὐκ ἐπιδώσω, 
οὐδ᾽ ἐπιμετρήσω. ἐργάζευ, νήσιις Πέρση, 
ἔργα, τώ τ΄ ἀνθρώποισι ϑεοὶ διετεκμυύήραντο, 
μή ποτε σὺν παίδεσσι γυναικί τε ϑυμὸν ἀχεύων, 
ζητεύῃς βίοτον κατὰ γείτονας, οἱ δ᾽ ἀμελῶσιν. 
δὶς μὲν γὼρ καὶ τρὶς ,σάχω τεύξεαι" ἢν δ᾽ ἔτι λυπῇς, 

554. δυσομενάων. ῬεγΡοΥΆτ νυΐροὸ σ δοταϊηδίαν, Ψιὰδ 
ἘἙπσΒιαιμίατη δὰ 11. τ΄, Ρ. τι60. 1. 57. Βευνοκ. 

359. νανετάουσ᾽ οἴ τηοχ ναίουσιν ἰοοἰϊο 68 βαπὶ ἃ οοὐἱ- 
.ε οομβεμναῖδε. Βκυνόκ. 

502. ἀμάειν. Ῥυδεβίαὶ ἀμᾶσοϑαι, φυοὰ ΡΙυχνίμι Βα θεμὶ. 
δΙεάϊο μοξία οἰίαμι ΑἸ δὲ πἰλίαν, ἶ 
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χρήμωμὲν οὔπρήξεις, σὺ δ᾽ ἐτώσια πόλλ᾽ ἀγορεύσεις. 
ἀχρεῖος δ᾽ ἔσται ἐπέων ψομός. ἀλλά σ' ἄνωγα 
φράζεσϑαι χρειῶν τε λύσιν » λιμιοῦ τ᾽ ἀλεωρήν. 

Οἷἴκον μὲν πρώτιστα, γυναῖκά τε, βοῦν τ᾽ 

ἀροτῆρα, 
«τητὴν, οὐ γαμετὴν, ἦ τις καὶ βουσὶν ἕποιτο. 
χρήματα δ᾽ εἰν οἴκῳ στώντ᾽ ἄρμενα ποιήσασϑαι, 
μη) σὺ μὲν αἰτῆς ἄλλον, ὁ δ᾽ ἀρνῆται, σὺ δὲ τητᾷ, 
4) δ᾽ ὥρη παραμείβηται, μινύϑη δέ τοι ἔργον. 
μηδ᾽ ἀναβάλλεσϑαι ἔς τ᾽ αὔριον, ἔς τ᾽ ἔννηφιν. 
οὐ γὰρ ἐτωσιοεργὸς ἀνὴρ πίμπλησι καλεὴν, 
οὐδ᾽ ἀναβαλλόμενος " μελέτη δέ τοι ἔργον ὀφέλλει. 
αἰεὶ δ᾽ ἀμβολεεργὸς ὠνὴρ ἄτῃσι σταλαΐει- 
μος δι λήγει μένος ὀξέος ἠελίοιο 

καύματος ἰδαλίμου, μετοπωρινὸν ὀμβρήσαντος. 
Ζηνὸς ἐρισϑενέος, μετὰ δὲ τρέπεται βρότεος χρὼς 
“τολλὸν ἐλαφρότερος" (δὴ γὰρ τότε σείριος ἀστὴρ. 
βαιὸν ὑπὲρ “κεφαλῆς κηριτρεφέων ἀνϑρώπων 
ἔρχεται ἠἡμώτιος, σιλεῖον δέ τε νυχτὸς ἐπαυρεῖ"}). 
ἦμος ἀδηκτοτάτη πέλεται τμηϑεῖσα σιδήρῳ 
ὕλη, φύλλα δ᾽ ἔραζε χέει, πιτόρϑοιό τε λήγει" 
φήμος ἄρ᾽ ὑλοτομεῖν μεμνημένος ριον ἔργον. 
ὅλμον μὲν τριπόδην τάμνειν, ὕπερον δὲ τρίττηχυν,. 

ἄξονά ϑ᾽ ἑπταπόδην" ΩΝ γάρ νύ τοι ἄρμε- 
γον οὕτως" 

εἰ δέ πεν ὀχταπόδην, ἀπὸ καὶ σφύρων κε τώμοιο. 
τρισσιίϑαμον δ᾽ ἅψιν τάμνειν ̓ δεκαδώρῳ ἁμάξι). 
σιόλλ᾽ ἐπὶ καμτεύλα κᾶλα" φέρειν δὲ γύην, ὅταν εὕρῃς, 

Ἶδ8η5..54, γυναῖϊκά τε, βοῦν τ᾽ ἀροτῆρα, «τῆι ἢ ν-αὶ Τὰ 
βδδρίι5. αἰς μνλφι δι δεἰγαοίγὰ αυδὸ δοηδ σοη ἢ οἱ 155 π|8. 
διατί. δι  Π πὰ ταϊοης Ἠοιμεγι. ἢ]. ΧΥ͂, 544, ΥΩ 
καὶ σκολύπεσσιν ἐνιπλήξαντες ὀρυκτῇ. 

αν δ δ νος ΄- 

ΝῚ δι 
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εἰς οἴχον, κατ᾽ ὄρος διζήμενος, ἢ κατ᾽ ἄρουραν, 
σιρίνενον " ὃς γὰρ βουσὶν ἀροῦν ὀχυρώτατός ἐστιν, 
εὖτ᾽ ὧν “1ϑηναίης δμωὸς ἐν ἐλύματι πήξας 
γόμφοισιν «ιελώσας προσαρήρεται ἱστοβοῆϊ. 
δοιὰ δὲ ϑέσϑαι ἄροτρα, πονησώμενος κατὰ οἶχον, 
αὐτόγυον καὶ σπτηκτόν" ἐπεὶ πολὺ λώϊον οὕτως. 
εἰ χ᾽ ἕτερόν γ᾽ ἄξαις, ἕτερόν κ᾽ ἐπὶ βουσὶ βάλοιοι, 
δάφνης δ᾽ ἢ σιτελέης ἀκιώτατοι ἱστοβοῆεξ. 
δρυὸς ἔλυμα, γύην πρίνου, βόε δ᾽ ἐνναετήρω 
ἄρσενε κεχτῆσϑαι, (τῶν γὰρ σϑένος οὐκ ἀλαπαδνόν) 
ἥβης μέτρον ἔχοντε, τῶ ἐργάξζεσϑαι ἀρίστω. ; 
οὐκ ὧν τώ γ᾽ ἐρίσανέτες ἐν αὔλακε καμμὲν ἄροτρον, 

ἀοά, ἕτερόν κ᾽ ἐπὶ κπῶν βάλοιο. ῬοΡΡεγᾶτα νυΪρὸ ὅτε--: 
οὖν γ᾽ ἐπὶ --ο ῬΑντΠοι άτη κὲ ορίαιΐνατα νουθαμα ἀποά 56- 
ἀαίϊϊατ, τοχαίσίε, τὶ δαρτα 505. ἀπὸ καὶ σφύραν χε τάμοιο- 
τη ἴον ροοοαίατη ἔπογαὶ ν. 170. Αὰ ἰοϑ85 οο;ϑίυποίο-- - 
Ὡΐ5 Ῥαγεουϊασλ ποῖ 88ι15 ἀἀιθηα! Οτνδονίιβ. Βπύκποκ. 
"ἡ ἐπὶ, αἰ ὁροτγίοθαι, τὰλεΐ ΠΡγὶ θαθογοὶ, γ᾽ ροϑὲ Ῥυῖπ8 
ἕτερον ἴονα886. ἡδίπτη δϑὲ 6 ἀϊδαιηπια, 4αοα ἴῃ ἢοο νοῦθὸ 
ον 556. ῬΡοῤδίη Ἠοβιοάοαπλ ἀοσεὶ Βὲ8. Ῥοβίζαμη καυάξαις, 
᾿. ἐ; κα ] άξαις. ᾿ , 

4ρ8..354. ἴαπαη ἀιιάττ διιδρίοαΐβ ορᾶσα,, Βᾶοο δὶς 50Γ1- 
ΡΒεπάα οἱ ἰπἰογροη θη ἃ 6586: ᾿ 

δάφνης δ᾽ ἢ πτελέης ἀκιώτατοι ἱστοβοῆες, 
εὐ δρυὸς ἔλυμα, γύης πρίνου. βόξ --- --' 

Ναπς νἱάδο, γόης ἃ (αἰδίοτδο οἱ Τιαηχίο ἐχ αἰ χυοὶ "1 
θγῖ5. δποίαὐατ 6556. Ἰσίζι αὐϊοοιίντιτα ἀκυώτατοι γοἴογθη-- 
ἄστη οἰϊδιη δὰ ἔλυμα εἱ γύης. γύην πρίνενον ῬΆΓΑΡΙ ἰᾶται 
κάρτα ἰπδδογαῖ: Ὠϊο οϑτι8ὰ δά γ, οὐχ 8115 ρᾶγᾶῃ ἀτι5 511. 
ον ἄρθ. δρυὸς ἔλυμα. Μεγδιι5 ἀκέφαλος, απαῖθ5 ἀριιὰ νο- 
ταβι ἰϑϑίτποϑ. μο έαϑ γροῦί τὶ ρ] υσῖπτποβ οδϑογνανὶ δὰ ΤΠ θορα. 
1057. ϑίο βαργὰ 1586. τρὶς ἔτεος, αιοα ρεγροναμπι ἃ ΠΠ0ρᾶ-- 
τὶϊθ ἰηἰονροϊαίαθη Γαογαὶ, αὶ τηθῖρο 868. ΘΟ βα]ογα ἃΡθ γα 
πιαμίαν βορῖ οη4ο τρὶς τοῦ ἔτους. Νοη ᾿ηας δυάίθμ 8 
ἐγαὶ ΟΥν 8, 41 δὰ Ομαυ οη τ Ὁ. 427. ἰεβοη δύ 5818-- 
ἀαὶϊὶ δρυὸς εἴλυμα. ΑΣ οογίατι σνογὸ α]ἱοοῦὶ τηθαϊοίηδπι ἔδ-- 
εἷϊ, γύην πρίνου ἸοΒοη8 Ῥγὸ πρίνου δὲ γύην. Βαυκοκ. Ὧδ 
ψογϑίθιι5. ἀκεφάλοις, 405 ἀϊοσαπὶ, πιοῶι δὰ ΤΠθορι. ν. Ο.; 
πδο ηγεΐο δοη ουίξδνη. - Οοπ, ἀς ῃποϑέτο ἴοοο ϑριϊζαοχυια 
ἀὲ νεῦβὰ αγδεςοῦ. ᾿οῦν Ρ. 77: " 

᾽ 
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ἅάιο ἀξειαν,. πὸ «δὲ ἔργον ἐτώσιον αὖϑιε λίποιεν." 

τοῖς, δ᾽ ἅμα τεσσαρακονταετὴς αἰξζηὸς ἕποιτο, 

ἄρτον δειπνήσας τετράτρυφον, ὀχτώβλωμον,. 
ὅς κ᾽ ἔργου μελετῶν ἰϑείων αὔλακ᾽ ἐλαύνοι, 
μηκέτε στασεταίνων μεϑ' ὁμήλικας, ἀλλ᾽ ἐπὶ ἔ ἔργῳ. 

ἀι5 ϑυμὸν ἔχων " τοῦ δ᾽ οὔ τι νεώτερος ἄλλος ἀμείνων 
σπέρματα δώσσασϑαι, καὶ ἐπισπορίην ἀλέασϑαι. 
κουρότερος γὰρ ἀνὴρ μεϑ' ὁμήλικας ἐπττοίηται. 

Φράζεσϑαι δ᾽, εὖτ᾽ ὧν γερώνου φωνὴν ἐπακούσης 
ὑψόϑεν ἐχ »εφέων ἐνιαύσια κεκληγυίης,, 

420 ἢ τ᾽ ἀρότοιό τε ρῆμα φέρει, καὶ χείματος ὥρην 
δεικγύει ὀμβρφηροῦ" κραδίην δ᾽ ἔδακ᾽ ἀνδρὸς 

ἀβούτεω" 

δὴ τότε χορτάξειν ἕλικας βόας ἔνδον ἐόντας. 
ῥηΐδιον γὰρ ἔσιος εἰπεῖν" θόε δὸς καὶ ἅμαξαν. 
ῥηΐδιον. δ᾽ ἀπανήνασϑαι" ΠΙάρα δ᾽ ἔργα βόεσσι. 

425 φησὶ δ᾽ ἀνὴρ φρένας ἀφνειὸς πήξασϑαι ἅμαξαν, 
γήπιος" οὐδὲ τό γ᾽ οἶδ᾽, ἑκατὸν δέτε δούραϑ' ἁμάξης, 
τῶν σιρόσϑεν μελέτην ἐχέμεν οἰκήϊα ϑέσϑαι. 
εὖτ᾽ ὧν δὲ σπιρώτιστ᾽ ἄροτος ϑνήτοῖσι φανείη, 
δὴ τότ᾽ ἐφορμηϑῆναι, ὁμῶς δμῶΐς τε καὶ αὐτὸς, 

άδο αὔην καὶ διερὴν ἀρόων, ἀρότοιο καϑ᾽ ὥρην, 

415. ἐϑείαν. Ῥαγαϊοποβίβ, ἐπ συδτὰ ἱποίογιε, απο 
δἸϊοηιὶ ἐορὰβ Ὠοχϑιηθῖσο ἀδθθδθ υἱδογοίαν, ϑοὰ εἴτα 
5.}} θὰ Βυΐι5. ἀρσιυιδαῖῖνὶ παν αυθπν ργοφαοίλ, ἰάφοσιιε 
βογ βεηάτιπη, αυοὰ 4} ποθεῖ, ἐϑεῖαν. Οεἰεγωμι ν. δρι2-: 
ὨΦ..}. ς. Ρ. 15. 

418, εὖτ᾽ ἂν γεράνου φωνὴν ἐπαπούσῃς. δὶς οοποίπης 
ἀϊδροκίία δυσὶ ψογθα ἐμ οοάΐοο. Ψυϊβο φωνὴν γεράνου. 
Βκύνοκ. 

4,8. εὖτ᾽ ἂν δὲ πρώτιστ΄. δὶς εοὦ, Ῥογρεγᾶπι ἵπ ἐπε 
ῬΓεββὶβ δή. Βκυκοκ, Ῥγὸ φανεέῃ δου βεπάαπι φαγεέῃ. Ν δὶ 
το 58, ααοὰ ἴῃ Ἡοπερείςίον, θὲ σοῃϊαποῖίνο οριιδ εδὲ, πὰσπ 
Ρὲν εὐϊάέγιαπίὶ, φανήῃ. ὦ ῳ 

᾿ 
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σρωΐ μάλα σπεύδων, ἵνα. τοι σελήϑωσιν ἄρουραι. 
ἔαρε πολεῖν" ϑέρεος δὲ νεωμένη οὔ σ᾽ ἀπατήσει. 
γειὸν δὲ σπείρειν ἔτι κουφίζουσαν ἀρουραν. 
γειὸς ἀλεξιάρη, παίδων εὐκηλήτειρα. ς 
εὔχεσθαι δὲ Ζιὰὲ χϑονίῳ, 4ηρμηήξερί ϑ᾽ ὧγνῆ, 
ἐκτελέω βρίϑειν Ζημήτερος ἱερὸν ἀχτὴν,» Ὁ 
ἀρχόμενος τοὺ πρῶτ᾽ ἀρότου. ὅταν. ἄκρον ἐχέτλης 
χειρὶ λαβὼν, ὄρπηκε βοῶν ἐπὶ, μῶτον ἵκηαι, 
ἔνδρυον ἑλκόντων μεσάβων. ὃ δὲ τυτϑὸς ὑπισϑεν 
διιωὸς ἔχων μακέλην «τόνον ὀρνίϑεσσι τιϑείη, 

σπέρματα κακκρύσιτων. εὐϑημοσύνη γὰρ ἀρίστῃ 
ϑνητοῖς ἀνθρώποις " καποϑημοσύγνη δὲ κακίστη. 
ὧδέ κὲν ὡδροσύνη στάχυες νεύοιεν ἔραζε, 
εἰ τέλος αὐτὸς ὄπισϑεν Ολύμπιος ἐσϑλὸν ὀπάζοι. 

ἐκ δ' ἀγγέων ἐλάσειας ἀράχνια" καί ας. ἔολστα 
γηϑήσειν, βιότου αἱρεύμενον. ἔνδον ἐόντος. 
εὐοχϑέων δ ὐξεωι στολεὸν ἔαρ, οὐδὲ σιρὸς. ἄλλους 

. 455, ἔαρι. δὶς βου! θη ἄητη., Οο]οβοπηὲ ἴῃ ἀμϑτη ἄτπδ6 
τ οσϑῖο8, Ργοπαποίαπάαθρ ἰδ  ᾶτὰ δὲ δου ρίαχη οϑϑαὲ ἦρε 
ῬόγΡρόγαπὶ ψα]ρὸ εἴαρε. Βπυνοκ. ; 

438, ὅρπηκε βοῶν ἐπὶ νῶτον ἵκηαι. ΟΡδουναπάα ἐπι6-- 
818, ἐφίκηαι νῶτον Ἰωνηᾷ ὅρπηκε. Ῥνάνα βοσὶρίαγα, βγανα-τῸ 
απὸ ἀἰϊδεϊηοἰΐοηα. οὐδοιγαίαν ἴῃ ΠΡ γὶ5. Εἰς Ἰοσιβ. ὅρπηκω 
Ἰορὶ ϑοϊοὶ. ἐφεκνεῖσθϑαι, αὐἀἰίησοτο, Ὠὶς Δα δ᾽ λατῃ τὰ καϑι- 
κνεῖσϑαι, αποὰ - γεγίοπάϊ 5ἰρυϊβοαίίοσια. μαδβίμι.. οθυίασα. 
Βκυνκοκ. 

4539. ΕονΡὶ, ὁ δὲ τυτϑὸν ὄπισϑεν ---. Μαϊξαίατη 5οτίρία- 
τᾶτῃ ΠΟῺ νἱάοίαν ραϊὶ ἀτιἰοα! 8 ὃ: ἐππὶ επΐμι Ροίϊι5. 6χ- 
8Ρθοίεβ καὶ τυτϑὸς ὕπιοϑεν. ; 

ἀφά, Ψογβαμα ππης ὀβελίζεν ἈΠ οἶτι5, ἱπάϊοϊο, οὐ 
ΟΡΙΠΟΥ., ΤΪμη 8 βενοῦο. Νοῶ πιϑρὶβ ἰηάίσηα Ἡοϑίοάὶ ἐγϑὰ 
)εο5 Ρἱοἰαίθ βομιθηϊία, Βομὶ συϊάσααπι βροηάεγο νϑυὶὶ, 
αἰἰδὶ ἀἰνίηϊ5 ἴανου Ῥγοβροσι ποῦ ἰΑοΥ θιι5 πη ρογιαΐ, 
«αϑη). ἀπο ἰορίϊαν ν᾿ ὅχ2. δὲ χιαηᾷο, ν. θοά. ΤᾺ ΔΒ Ὁ Τ. 
Ἰπογὶ Ῥγουθηίαγη βρογᾶγα ἱπθεὶ, εἴ κ᾽ ἄνεμοί γε κακὰς ἀπέ- 
χωσιν ἄῆτας. Βκυκοκ. 
"πάρ, βιότου αἱρεύμενον, Ὑιάς Ἀπβμηκεηίαμα ἐπ ἘΡρἰδί, 
αυῖϊ, 1, Βκυκοκ. ' 
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ἀὐγάσεαι" σέο δ᾽ ἄλλος ὠνὴρ κεχρημένος ἔσται. 
εἰ δέ κὲν ἠελίοιο τροπαῖς ἀρόης χϑόνα δῖαν, 

άδο ἥμενος ἀμήσεις, ὀλίγον περὶ χειρὸς ἐέργων, 

- ν΄ 

ἀντία δεσμεύων κεχονεμένος, οὐ μώλα χαίρων, 
οἴσεις δ᾽ ἐν φορμῷ" «ταῦροι δὲ σε ϑηήσονται.. 
ἄλλοτε δ᾽ ἀλλοῖος Ζηνὸς νόος αἰγιόχοιο" 
ἀργαλέος δ᾽ ἄνδρεσσε κατὰ ϑνητοῖσι νοῆσαι. 

εἰ δέ κεν ὄψ᾽ ἀρύσης, τόδε κέν τοι φώρμακον εἴη. 
ἥμος κόκκυξ κοκχύζει δρυὸς ἕν στετάλοισι 

τὸ πρῶτον, τέρπει τὸ βροτοὺς ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν, 
τῆμος Ζεὺς ὕοι τρίτῳ ἤματι, μηδ᾽ ἀπολήγοι, 
μήτ᾽ ἄρ᾽ ὑπερβάλλων βοὸς ὁπλὴν, μήτ᾽ ἀπολείπων" 
οὕτω κ᾽ ὀψαρότης πρωτηρότῃ ἰσοφαρίζοι. 
ἐν ϑυμῷ δ᾽ εὖ «ἄντα φυλώσσεο" μηδὲ σε λήϑοει 
μετ΄ ἔαρ γιγνόμενον σιολεὸν, μήϑ᾽ ὥριος ὄμβρος. 

ΠΠὰρ δ᾽ ἴϑι χαλκεῖον ϑῶκον, καὶ ἐπαλέᾳ λέσχην, 
ὥρῃ χειμερίη), ὁπότε κρύος ὠνέρας εἶργον 
ἰσχώνει" ἔνϑα κ' ἄοκνος ἀνὴρ μέγα οἶκον ὀφέλλοι" 
μή σὲ κακοῦ χειμῶνος ἀμηχανίη καταμάρψη 
σὺν πενίη, λεσυτῇ δὲ “ταχὺν «τόδα χειρὶ “τεέζης. 

455. ἀρόσῃς. ϑὶς ςοἄ, εἰ ΑἸάϊπα εἀϊιίο. Τὼ Θγδενὶς 
γοσοπβδίοπο, αρόδεις, Βπυκοκ. 

4δο. ἰσοφαρίζοι. Ορίιατίνατα τοχυΐγ τεσ βευ εηδὲ 
ταῖϊο, ἴῃ εοὰ. νοῦβοτν οδὲ πιοδὲ δυο να ἴῃ ἐπργ68-- 

᾿ς 5'5. ἰηβίοαι[νὶ. Αἀ εὐπάοιη ΡΓΟΓδαΒ του ΓῈΒ 868 
ν. 405. εἱδὶ ὀφέλλοι τοροβυΐ,. Βπυκοκ. 

θά. 54. εἶργον ἰσχάνει. ΝΜ τι Ρ]οποπηῦβ: πᾶσι νἱχ 
ἀϊσαβ, αιϊὰ ἰπΐοῦ 56. αἰ δογαπὶ εἴργειν εἰ ἐσχώνειν. ἸἈώΓβιβ 
ἀοδιἀεγαίαν σοι νι τοὶ, ἀυάτη χο δοΐδξ Βοιηΐηθ5. [τἰ-- 
δὴ5 ἱπιρο τ, ΩΡ τϊΐ οἱΐα. 8ο]α υἱεπιὶ Εἰεΐςα 
Ῥοδοὶ δα Γῆργα Ηορίοάϊ ἰοροράα, νἰδατα δὲ οονεβουαπι 
6556, δούδιι τποᾶο ἀσάππι σογγοόχογαὶ Ουϊοίωβ, ἔργων ἡσχά-- 
ρει: ἰάχας πῃ ᾿ντ 8 ἃ 88. (οἰϊδῃ ἃ 1ναῃχίο) γορεγίαπι ἢϊι- 
Ῥεν οὐϊάϊι Ο αἰδίογδυ8. ὦ ; 

467. πεέζης. 8δῖς θεῆς οοὐ. Ῥεπάρε δος νεγϑυπι Ὁ 
δαάρην ρμαγιϊουϊα μὴ, ἄαὰ νεγθῦπι ἐπϊάφιη δαδίαποιϊ γατα 
καταμάρψῃ. Βπυκοκ, ξ 

- 
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σολλὰ δ᾽ ἀεργὸς ἀνὴρ κενεὴν ἐπεὶ ἐλοτίδω μίμνων, 
χρηΐξζων βιότοιο, κακὰ προσελέξατο ϑυμῷ. 
ἐλπὶς δ᾽ οὐκ ἀγαϑὴ κεχρημένον ἄνδρω κομίζει, 
ἥμενον ἔν λέοχη, τῷ μὴ βίος ἄρκιος εἴη. 
δείκνυε δὲ διιώεσσι, ϑέρευς ἔτι μέσσου ἐόντος" 
Οὐκ αἰεὶ ϑέρος ἐσσεῖται, «οιεῖσϑε καλιάς. ἡ 
εἦνα δὲ Πηναιῶνα, κάκ᾽ ἤματα, βούδορα πάντα" 
φοῦτον ἀλεύασϑαι, καὶ σπτηγώδας" αἵ τ᾽ ἐστὶ γαῖαν, 
συγνεύσαντος Βορέωο, δυσηλεγέες τελέθουσιν, 

ὅς τὲ διὰ Θρήκης ἱπετοτρόφου εὐρέϊ “«τὀντῷ 
ἐμπνεύσας ὥρινε" μέμυκε δὲ γαῖα καὶ ὕλη" 
σολλὰς δὲ δρῦς ὑψικόμους, ἐλάτας τὲ παχείας, 
οὔρεος ἐν βήσσης στιλνᾷ χϑονὶ πουλυβοτείρῃ 
ἐμσείπτων, καὶ π΄ὖσα βοᾷ τότε γήῤιτος ὕλη. 
ϑῆρες δὲ φρίσσουο᾽, οὐρὰς δ᾽ ὑπὸ μέξε ἔϑεντο, 
τῶν καὶ λάχνῃ δέρμα κατάσκιον" ἀλλά νὺ καὶ τῶν 
ψυχρὸς ἐὼν διάησι, δασυστέρνων» «τερ ἐόντων. 
χαί σὲ διὰ δινοῦ βοὸς ἔρχεται, οὐδέ μὲν ἴογει- 

μαΐ σε δὶ. ἀἴγα ἄησι τανύτριχὰ" πώξῳ δ᾽ οὔ τι, 
οὕνεκ᾽ ἐπηεταναὶ τρίχες αὐτῶν, οὐ διόησιν 
ὃς ἀνέμου Βορέου. τροχαλὸν δὲ γέροντα. τίϑησι. 
καὶ διὰ παρϑενικῆς ἀπτωλόχροος οὐ διάησιν, 

477. 57. εὐρέϊ πόντῳ ἐμπνεύσας ὥρενε. Τα βαδρία5 Ογδο-- 
οἷ, οὔτ νου θατη Πηϊαπλ ραγ ἰοἰρίατηατιο ἀν δυβο8. οᾶβιι5 
τοραπί, οἄϑατῃ δἀορίαη!, ποτ, αοα οχϑρθοίοθ, ψ ῦθο, 
864 ρῬαγιἰοὶρίο. Οοηΐ, Ῥογβοι. δὰ Ἑατγίρι ἃ, Νο4. γ54. Αἃ 
ὥρινε ποτὶ ΟΡ Βα θυ τὶ αὐτόν. Αἰϊταςεϊο μᾶδο ὁδὶ, ασαϊτι5 
ταϊϊ θεῖα Ρᾶρπτ Τη ΟΠ Πἰσηξ, «αὶ ἰΑ}}Β 5. ἰοοῖθ δχ ἘΠ᾿Ὶ-- 
Ῥϑίαπι ἀοοίν πα Ἰάσειη μοϊεπἀατῃ ἀρ ἐγδιμίτι. ὟΝ 

Ὧ86. Ηϊαΐὰ5. 4105 οὔεηαϊ!, γογϑατα ον ίαθϑα πο τηϑῖο 
δὶς τοπηρεηΐ: ' ᾿ 

καί τὲ δὲ αἰγὸς ἄησι τανύτριχος" οὔτε δὲ πώεα "ν 
ΑἸ ΠΝ ομαδιποάίαμῃ 10} εν μὰν ὰ8 1 οοἰϊ. ΑΡΟΊ]ΟΗ. 
Ρ..1η8. : εὐρς ͵ 
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άρο ἥ τε δόμων ἔντοσϑε φίλῃ παρὰ μητέρε, μίμνει,» ὦ 
οὔπω ἔργ᾽ εἰδυῖα σπτολυχρύσου “φροδίτης. Ὁ 
εὖτε λοεσσαμένη τέρενα χρόα, καὶ λίπ ἐλαίω 
χρισαμνένη, νυχίη καταλέξεται ἔνδοϑεν οἴκου 
ἤματι χειμερίῳ, ὅτ᾽ ἀνόστεος ὃν σιόδα τένδεε 

4ρ5 ἔν τ᾽ ἀπύρῳ οἴχῳ καὶ ἐν ἤϑεσι λευγαλίοισιν. 
οὐ γάρ οἱ ἠέλιος δείκνυ νομὸν ὁρμηϑῆναι "Ὁ 
ἀλλ᾽ ἐπὶ κυανέων ἀνδρῶν δῆμόν τε πόλεν τε 
στρωφᾶται, βρώδιον δὲ Πανελλήνεσσε φαείψει. 

, καὶ τότε δὴ κεραοὶ καὶ νήκεροι ὑληκοῖται 
ὅ00 λυγρὸν μαλκιόωντες ὠνὰ δρία βησσήεντωα, 

φεύγουσιν " καὶ τιᾶσιν ἐνὶ φρεοὶ τοῦτο μέμηλεν, 
οἱ σκέπω μαιόμενοι πυκινοὺς κευϑμῶνας ἔχουσι, 
καὶ γλάφυ πετρῆεν" τότε δὴ τρίποδι βροτῷ ἴσοι, 
οὗ τ᾽ ἐπὶ νῶτα ἔαγε, κάρη δ᾽ εἰς οὖδας ὁρᾶται, 

δο5 φῷ ἔκελοι φοιτῶσιν ἀλευόμενοι νίφα λευκήν... 
καὶ τότε ἕσσασϑαι ἔρυμα χροὸς, ὡς σὲ κελεύω, 
χλαῖναν μὲν μαλακὴν, καὶ τερμιόεντα χιτῶνα. 
στήμονι δ᾽ ἐν παύρῳ πολλὴν κρόχα μηρύσασϑαι. 

'Δρ5, ΑἹ. Βεπο ἔνδοϑε οἴκου. : 
εὐ 405. καὶ ἐν ἤϑεσι. ΑἸίχιοι ᾿δτὶ ἃ Ἰιαυσῖο ςοΠ δὶ ἔϊοτ-- 
΄ὰς Ραγίδίμιθ ἀρὰ Θαἰδίοτἀαπι οὐἑ αὶ ργαθροβίεἶο-- 
ποῖ: απσά Ῥτόρο. ΟὐηΥ. ποῖ. δά νυν. 205. ἴπ αἰ θὰ 
πὐοι γατη Ῥοβίογία5. γοοίο οατοὶ ᾿γδοροβ οηθ, ΤΠ ὰ8δ εχ 
γίοτε εδὲ ἐνγοηματικῶς τορεϊοπα, δοίΠἰσοξ τὲ ποῖ 1ὸ- 
του στε δὰ ποπιοη ἀαοι δοχαίίι, δὰ δὰ ργδοροβίεϊος: 

δαὶ Πηυδθ δηϊοοοάϊί: ἰὰ φαοὰ Τυρὶὶ Βραποκίαπι βαρτα δὰ 
διιποηϊᾷ, ΠῚ 45, ᾿ 

.ς 800. λυγρὸν μαλκιόωντες, Μίδε Ψαϊοκοπανὶϊ Απἰπιδᾶν. 
φἃ Απιηποπίαμ μ᾿. 89. δρέα δπποη ἀαῖο σοῦ ρίαπι δὲ ἴῃ οὺ- 
ἀϊοο. Βκυκοκ. ᾽ 

802. δοῃ θη δ ΓΟΓΙ 6 τηδϑὶβ 6556: ΠΟ ρ απ, δὶ ἰοσογοίαν: 
οἵ σκέπα μαιόμενοι πυκινοὺς κευϑμῶνας ἕλωσιὉ Ὁ 

Ῥωρίανιξ ἤεγας οπιθδ, ἰάψμθ πος οαγαπί, φωὸ, ἐδδία ὑπὸ 
ἡμιγόγιίος, εἰοσιδαα ἰαἐεῦγας ὁσομμει. Βκυκοκ. 

, δώ, οὗ τ᾽ ἐπὶ νῶτα ἔαγε. Ηϊαίαπι. αἱ το] αὶ δενμανς 
ἀϊαδ, οονγί εὶς οὗ τ᾿ ἐπὶ νῶτον ἔαγε Ἱμεοῖϊ. ΑΡοΙΙοπ, ρ. 178. 
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φὴν περιέσσασϑαι, ἵνα τοῖ τρίχες ἀτρεμέωσι, 
10. μηδ᾽ ὀρϑαὶ φρίσσωσιν, ἀειρόμεναιε κατὰ σώμα. 

ἀμφὶ δὲ ποσσὶ πέδιλα βοὸς ἴφε κταμένοιο 
ὥομενα δήσασϑαι, πίλοις ἔντοσϑε π«υκάσσας. 
πρωτογόψνων δ᾽ ἐρίφων, ὁπόταν κρύος ὥριον ἔλϑῃ, 

ο΄ δέρματω. ουῤῥάπτειν Ψεύρῳ βοὸς, ὄφο᾽ ἐπὶ ὦμω 
1δ ϑετοῦ ἀμφιβάλη ἀλεήν. κεφαλῆφι δ᾽ ὕπερϑεν 

σεῖλον ἔχειν" ἀσκητον, ἵν᾽ οὔατα μνὴ καταδεύῃ. 
ψυχρὴ γώρ τ᾽ ἠὼς πέλεται, Βορέαο πεσόντος. 
τὸν φϑάμενος, ἔργον τελέσας, οἵκόνδε νέεοϑαι, 
μιῇ «τοτέ οἱ οὐρανόϑεν σκοτόεν νέφος ἀμφικαλύψῃ, 

20 ρώτα τε μυδαλέον ϑείη, κατά ϑ᾽ εἵματα δεύση" 
ἀλλ᾽ ὑπαλεύασϑαν" μεὶς γὰρ χαλεπώτατος οὗτος 

χειμέριος, χαλεπὸς προβάτοις, χαλεπὸς δ᾽ ἐὠν- 
δὲ ; ϑοώπσιοις. 

τῆμος ϑώμισυ βουσὶν, ἐπ ἀγέρι δὲ τελέον εἴη 
ἀρμαλιῆς" μακραὶ γὰρ ἐπίῤῥοθοι εὐφρόναι εἰσί. 

“Ὁ. Εὐτ' ἂν δ᾽ ἑξήκοντα μετὸὼ τροπὰς ἠελίοιο 
χειμέρε' ἐκτελέσῃ Ζεὺς ἤματα, δή δὰ τότ᾽ ἀστὴρ 
«Αρχτοῦρος προλιπὼν ἱερὸν ῥόον «(Ὠκεανοῖο 
στρῶτον “πτἀμφαίνων ἐπιτέλλεται ἀκροχνέφραιος. 
τόνδε μετ ὀρϑρογύη Π]|ανδιονὶς ὦρτο χελιδὼν 

διὰ. πυκάσσας. ϑὶς βου] θεμ ἄαπ: πο πυκάσας, τηράϊα 
Ῥγεν.. Βκυνοκ. 

δ15. χεφαλῆφε,. (1038. πεφαλῆς. ΑΔ46 ἀποᾷ ὕπερϑεν σ6-: 
Ὠϊίνο ἱπηδίίον, ΄, ἰηΐγα ν. 089. δοῦίθο ἰρίτων κεφαλῆφο. 
ῬΆ51 Βᾶθο γὸβ δαἀϊίογοβ εἰΐαιαι δοοιιγαὶ 5895. ̓ ἀϑϑίτῃ [6-- 
{61Πὶ ἴῃ Ὑγοϊπαμδ οαϊίίομιο ΠΙΔ 8. Χ. 458. ἰερ85 τοῦ 
δ᾽ ἀπὸ μὲν “τιδέην κυνέην κεφαλῆφιν ἕλοντο. ϑεὰ ἰκ πιὰ- 
ἴογε οαἀϊοηθ τϑοὶρ βἀϊατα κεφαλῆφιν. 

820. ϑείη: ἴτῦτηο ϑεέη, χαρὰ 41 Βα εηΐ. ! 
᾿τ δα. Οοποίῃηδι οὐ, ἢ, Ἰεεϊϊοπεπι γοργδοβϑοηίανὶ, Ὑ8}- 
8ο Ἰερίἑιν ; 

τῆμος ϑώμισυ βοῦσ᾽, ἐπὶ δ᾽. ἀνέρε καὶ πλέον εἴη. 
᾿ ; 3 Βαυποκ, 
519. τόνδε. ἴτῶτηο τὸν δὲ ---ο. ᾿ ᾿ 
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ὅ80 ἐς φάος, ἀνδρώκοις, ἔαρος νέον ἱσταμένοιο, ᾿ 

«ἣν μερονίμες αἶρε περιταμψέμεν᾽ ὡς γὼρ 
ἄμεινον. 

ἀλλ μϑαρας ὧν φορέοικος ὠπὸ χϑονὸς ἂν φυτὰ βαίνῃ 
᾿ἸΠλεάδας φεύγων, τότε δὴ σκώφος οὐκ ἔτι οἰνέων. 

335 
ἀλλ᾽ ἄρτιας τὲ χαρασσέμεναι, καὶ δμῶας ἐγείρειν. 
φεύγειν. δὲ σκιεροὺς ϑώκους, καὶ ἐπ᾿ ἠῶ κοῖτον, 
ὥρῃ ἐν ἀμητοῦ, ὅτε. τ᾽ ἠέλιος χρόα κάρφδε τί 
τημοῦτος σπεύδειν » καὶ οἴχαδε καρπὸν ἀγείρειν, 

᾿ ὄρϑρου ὠνιστώμενος, ἕνα τοι βίος. ἄρκιος εἴη. 

δάο 

ως γάρ τ᾽ ἔργοιο τρίτην ὠπομείρεται αἴσαν" 

ἠώς τοι προφέρει μὲν ὁδοῦ, τεροφέρει δὲ καὶ ἔργου" 

ἠὼς. ἥ τὸ φανεῖσα «πολέας ἐστιέβησε κελεύϑου 
ἀνθρώπους, πολλοῖσι δ᾽ ἐπὶ ζυγὰ βουσὶ τίϑησιν. 

. Ἦμος δὲ σκόλυμός τ᾽ ἀνϑεῖ, καὶ ἠχέτα τύστιξ 
δψείμι ἀηίάμημα ἐιγυρὴν καταχεύετ᾽ ἀΡλκα 

᾿ ᾿ 

581. ἀν φυτά. ν, Ποϊεαϊομ Ἐρ πιείγαχη. δὰ Τνενιοι 
Οοτηπηθηίαὶ, ἰρῆνῷ Ρ. 7 

ν 855. ἡ: Ὑ Θογπασα. Ἴμέδι. ἈΡΠ]οα. ἐ ἰδᾷ. δ4. "ὃ 
550. κώρφει,. 516 οὐ, {πὶ ἐπωρτοββίβ κάρφης Βκυκοκ,.. 
558. ἕνα --- εἴη. εἰ ἰηΐρα ν, 867. ὄφρα --- εἴη. 1ὰ (ΑἸ θι5 

Ἰοςὶβ (απ ἴααι δῦργα Ρ. 171. (δἰ 51} ᾿δηΐπηια. ἀτιάνιπι 
δὸς ἱποίπαν ἐκ αἱ δυδρίοατεν δογι θεμάμμι 6558 εἴη, ὑποτα- 
«τικῶς. τοΆβως ΤΙ. ΙΧ, σ44. 54:: 

ταῦτ᾽ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μη οἱ ἀπειλὰς 
ἐκτελέσωσι ϑεοί, ἡμῖν δὲ δὴ) αἴσεμον εἴη --τ 

ΜΠ τᾷ ̓ δοποίγυοιίο,, αθαο νἰδείυσ ὟΥ οἸπι τηονΐβθε, οἱ ἴῃ, 
γὐδίούο εὐ οπδ Ῥοσί ϑεοΐ μοὶ ἰυ θογοῖ, ποῖ σοτηχπαὶὶΩ 
βἰδηαθσω, Ἔν Το. Νὸι ἀϊβρ]ίςει : εὐμ, Ἠφεὶοὰ. Ἰηΐγα 
νυν. ΝΣ δεὰ αυϊὰ 5." Βῖς εὐϊαπι δου Βαγοι ἡ 

οὐκ ὑ ΎΡῖο: ὃ ξεῖνος ὀΐται, δῷ ἄν εἴ. 
Νόππο τεθηρβοπάθμι ὅρπερ ἂν εἴη} Πονυ Π ι5 κυυτισν 
Ομαδγίίου. Ρ. 191... (158.} Μαᾶπε Ἰοηἰβ “ὌΝ ἔμαν 
Ὠΐρο δοῦθιι: δεὰ δῃδίορία, ορίπορ, πο Στ 
ταΐηιι8 οἰϊδπὶ οἰδρείδην Οζαερίιαι! δεμο ἐς ἔῴως 
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δάδ πυκνὸν ὑπὸ πτερύγων, ϑέρεος κωματώδεος ὡρῃ», 
᾿ς φῆμος πιόφταταί τ᾽ αἶγες, καὶ οἶνος ἄριστος, 

μαχλόταται δὲ γυναῖκες, ἀφαυρότατοι δέ τε ἄνδρες 
εἰοὴν, ἐπεὶ κεραλὴν καὶ γούνατα Σείριος ἄξει, 
ὡὐωλέος δὲ τε χρὼς ὑπὸ καύματος. ἀλλὰ τότ᾽ ἤδὴ 

ὅδο εἴη πετραίη τὸ σκιὴ, καὶ Βίβλινος οἶνος; 

μᾶξά τ᾽ ἀμολγαίη, γώλω τ᾽ αἰγῶν. σβεννυμενάων, 
καὶ βοὸς ὑλοφάγοιο κρέας μήπω φτετοκυίης, 
σιρωτογύγων τ᾽ ἐρίφων" ἐπὶ δ᾽ αἴϑοπα «πενέμεν 

οὐδ οἶνον, 

ἐν σκιῇ ἑξζόμενον, κεκορημένον ἦτορ ἐδωδῆς, 
δδ5 ἀντίον ἀκραέος Ζεφύρου τρέψαντα “τρόσωσιον, 

κρήνης τ΄ ἀενάου καὶ ἀποῤῥύτου, ἤ τ᾽ ἀϑόλωτος. 
ο΄ φρὶς, δ᾽ ὕδατος “προχέειν, τὸ δὲ τέτρατον ἱέ- 

; μὲν οἴγου. 

διωδὶ δ᾽ ἐποτρύνειν Ζημήτερος ἱερὸν ἀκτὴν 
δινέμεν, εὖτ᾽ ὧν πρώτα φανῇ σϑένος “δρίωγνος, 

860 χώρῳ ἐν εὐαέϊ, καὶ ἐὐτροχάλῳ ἐν ἀλωῇ. 
μέτρῳ δ᾽ εὖ κομίσασϑαι ἐν ἄγγεσιν. αὐτὰρ ἐπὴν δὴ 
πάντα βίον κατάϑηαι ἐπάρμενον ἔνδοϑεν οἴκου, 

550. Βίβλενοξ. δὶς βογ δὶ ἀομαπ, Ῥεγρούαπ τὴ Εἰ θγ 8. 
«αὶ ἔγϑαιθηϑ οΥγοι δι, βύβλινος. ὙΠοοοτίτα5. Πὰγ}}. ΧΕΝ, 
15. ἀνῷξα δὲ Βίβλινον αὐτοῖς. Βκύυποκ. ΑἩ ἰοβεπάυπ: 

-εἴη πέτρη τὲ σκιερὴ --. ᾿ 
ς δ585. ὠκραέος. θτοπιπίία τρισυλλάβως. ν. πιοῖ. δα ν. δθ6., 

557. τρὶς δ᾽ ὕδατος. Τιαυιεῖθδ: ,, δ᾽ αθεδὲ 240 ὁχμηΐθιιβ 
᾿ ,Ὀοὐά. εἰ 4)» οὐ αὐθὰβ8. οἀϊ οι ιι5. δὶς αταθνίαιῃ. “ οη- 

ἕο βαρτα νυ. 156. μα 
᾿ 5θο. εὐαέϊ. Μειχγὶ σλαβα. 50ΥῚθὸ εὐαοῖ, οι. 1]. ς, 868. 
τ ἀὠἔνέμοιο δυσαέος. ψ, Ὧοο. Οάγβ8. μ, 289. Ζεφύροιο δυς-- 

: αἕος. Οἀ. ε, 208, Ζέφυρός τε δυφσαής. ν, 00. αὖτ ἀνέμων 
σπεπόωσε δυσαηων.. ϑορῖι. ῬΠροοὶ. 828. εὐαὴης ἡμῖν ἔλϑοις, 
.01}. φηὐϊδὶν. οἱ Ὥτνας. ϑίχαϊίοῃ, 46 τηεῖγ. Ρ. 59; 260. οἱ 
45. 386. ἘΚΙΕΡΕΜΑΝΝ. 46 Ὡηρά, 50}1. ρεῃίατη. δ᾽. Ὁ. ὅ8ά. 
Αὐἀά. Ἠοπιον. Θά. [{Π.- 451. ἀκροῆ Ζέφυρον, ,ΧΙΥ, “56. 
εἰ 209. ἀνέμῳ ἀκραξὶν , : ; 

δθ2. ἔνδοϑεν. Οὐἄεχ Οδϊοαηνβ ἐνδρορϑε, ἀὐαοᾷ δοηυϊ- 

2 
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ϑῆτώ τ᾽ ἄοιχον σιοιεῖσϑαι, καὶ ἄτεκνον ἔριϑον 
δίξζεσθαι κέλομαι" χαλετιὴ δ᾽ ὑπύόπορτις ἔριϑοξ. 

5θῦ καὶ κύνα καρχαρόδοντα κομεῖν" μῆ φείδεο σίτου " 
μιή ποτέ ο᾽ ἡμερόκοιτος ἀνὴρ ἀπὸ χρήμαϑ' ἕληται. 
χόρτον δ᾽ ἐσκομίσαι καὶ συρφετὸν, ὄφρα τοι εἴη 
βουσὶ καὶ ἡμιόνοισιν᾽ ἐστηετανόν. αὐτὰρ ἔπειτα 
ὁμῶας ἀναψύξαι φίλα γούνατα, καὶ βόε λῦσαι; 

5700 Μύν᾽ ὧν δ᾽ (Ωρίων καὶ Σείριος. ἐς μέσον ἔλϑῃ 
«οὐρανὸν, “ρκτοῦρον δ᾽ ἐσίδη ῥοδοδώκτυλος Ἠὼς, 
ὦ Πέρση, τὸτε πώντας ἀπόδρετιε οἴκαδε βότρυς. 
δεῖξαι δ᾽ ἠελίω δέχα τ᾿ ἤματα κιὶ δέχα νύκτας", 

σιέντε δὲ συσκιάσαι, ἕκτω δ᾽ εἰς ἀγγε ἀφύσσαε, 
875 δῶρα “ιωνύσου σιολυγήϑεος. αὐτὰρ ἐπὴν δὴ 

Πληϊάδες ϑ᾽, Ὑάδες τε, τὸ τὲ σϑένος “Ὡρίωνος 
δύνωσι, τότ᾽ ἔσιειτ᾽ ἀρότου μεμνημένος εἶναι 
ὡραίου" πλειὼν δὲ κατὰ χϑονὸς ἄρμενος εἴη. 
ες Μὲ δέ σε ναυτιλίης δυσεμφέλου ἵμερος αἱρεῖ, 

δδο εὖτ᾽ ὧν Πληϊάδες, σϑένος ὄβριμον “Ὡρίωνος 
φεύγουσαι, «τίπτωσιν ἐς ἠεροειδέα σιόντον, 
δὴ τότε «΄αντοίων ἀνέμων ϑύουσιν ἀΐται" 
καὶ τότε μηκέτι νῆας ἔχειν ἐνὶ οἴνοτιε σιόντῳ, 

Ὡμτὰ Ρυΐο, βοηθῆ οἶχον. ὅς οἰΐατη βῦρτα νυν, 405, εἴ 
ἐπ ἔγα ὰ 0.78, ὟΟ: ποῖ, δὰ ν. δή. ᾿ γι» ὲ 

565. ϑῆτ τ᾽ ἄοιχον. Οοραυίατη ἐπ ἱπυρτδβϑὶβ Ομ βϑατῃ 
6 ἐοσάϊεος δά άϊ. Ρεῖυβ. ΑἸάτι5 ὁ τ᾽ ἄοικον. Βπύνοκ, [αποὸς 
κἰθθ: »,Θῆτα ἄοικον τι] 5 οοὐοχ, αυοὰ βοίδτα, 
εὐἀϊιῖο Βαβοῖ απΐὸ Οταονίασν. " δοατη μας Οτδονίαπδη 
αὐξ ἀπάτη ἀὲ 5εηιιαδί θιι5. νἱάοίαν ἐνοϊν 586. Θεγδαγαά τ᾽ 
1ιεοῖ!. Αροϊου. Ρ. 1γ8. ἐν 

. 8γδ. πολυγήϑεος, ΜΕΙϊυ5 4111} πολεγη ϑέος. 
τ 570. αὖρεῖ, δὶς Βόπδ οοδ. Πὶ ἰπιργοϑϑὶ5 αἱρῇ. Βκυνοκ." 
1 χίτβ: αἱρῇ τὸπ τορονῦὶ τἶδὶ ἐπ πο οπθη. «.. τιδ- 
4πὲ Οἰοπβαίου. πα θοῖ, πόηαο Μ858. ΕἸονοηῖ, πανδηὶ ἰαπιεῖ 
οὐϊίοιο5. αἰΐαύαι. Οογἰβδίπηα Ἰθοιίο οδὲ αὐρεῖ, “ Ῥοσὶ απὸ 
Υδγβυία Ξαθάυε -- ἀοοίρό πές Ῥγαετερῖα: 



 πτα 
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γῆν" δ᾽. ἐργάξζεσϑαι μεμνημένος, ὡς σε κελεύω... 
γνῆω δ᾽ ἐπὶ ἠπείρου ἐρύσαι, πυκάσαε' τὲ λίϑοισε" 
“εώντοθεν, ὄφρ' ἴσχωσ᾽ ἀνέμων μένος ὑγρὸν ἀέντων, 
χείμαρον ἐξερύσας» ἵνα μὴ σιύϑῃ Διὸς ὄμβρος. 

ὅπλα δ᾽ ἐπάρμενα «-ὦώντα τεῷ ἐνικάσϑεο οἴκῳ," 
εὐχόσμως στολίσας νηὸς “ττερὺ “τοντοστόροιο" 

πηδάλιον δ᾽ εὐεργὲς ὑπὲρ κασπινοῦ κρεμάσασϑατς, 
αὐτὸς δ᾽ ὡραῖον μίέμυνειν σελόον, εἰσόκεν ἔλϑη". 
κρὲ τότε νῆω ϑοὴν ἀλαδ᾽ ἑλκέμεν, ἐν δὲ τὲ φόρτον 
ἄρμενον ἐντύνασϑαι, ἕν᾿ οἴκαδε κέρδος ἀἄρηαι" 
ὥσστερ ἐμός τε πταδὴρ καὶ σὸς, μέγω νήστεις Πέρσην 
σιλωηΐξζεσχεν νηυσὶ,. βίου κεχρημένος ἐσϑλοῦ" 

ὃς ποτε παὶ τῇδ᾽ ἦλϑε, πολὺν διὰ πόντον ἀνύσσας, 

588. (οἄ. τεῷ ἐνὶ κάτϑεο, τῆα]α ἀϊν βὶ8 νοοῖθιβ, χπ88 
εοπππροπᾶδο οὐδηΐ. Βαυνοκ. ΑἸ. τεῷ ἐχχάτϑεο οἴκῳ, 
εἰΐατει οα. Θοίμαῃ,, ξοχαχμεπιογαηὶο Ἰαοομβῖο δὰ Απέδμο. 
Ῥαϊαὶ, ν»». 584. τ ϑλμήν ὁὉὉ , 

505. Ηὶς ἀποσᾷας σογεαρὶαβ8 θὲ γουβ8. 868 ἐαϑιϊἀἰο δος 
οἀξηογδηϊία Πίαία5. Ἰοῤοπ ἀατη Πα ἀπθῖο: ἄρμενον ἐν-- 

να: τ ΦΔΨΠρ ὃν. τ Ὁ, ςὐπὩὰὩὰυ σῶν 

συνασϑ,, ἵνα οἴκαδε «. ἄ. ἘΠ]|βῖο ο5ὲ αὐ ἀϊριιί θου δὶ ἐχ ρ6--. 
στα {Πἶπο, φαοὰ ποπηϊϑὶ αἀπδίπαον. ἰοοὶβ ἀρτὰ Ἐϊοηογατν 
οὐδοῦ 588 86. αοἱὲ σοάοῖ. “οΥ Δ ηγ85 ὧδ γμη. ἰἢ 
Νίκο μᾷδ, οχ {Π|δἀε ογμμῖθιβ, ϑδεὰ δὲς τὰπηθεῖϑ ΔΌρΟΓ 
ὁβοῖϊ. Π, ΧΧΙ, άι7. μος ροῤίϊα εδὶ ἐχέσϑ᾽. ἘΠῚ ΙΙ, 555 

5 δἰ ίβατα αἰ ρ ΠΟ σάτα οι θὴ5 ἱπϑαχ ΑὙ ϑιατο 5, οὔτ 
βου ας ἐχτελέεσϑ᾽, ἰεδιτηοτῖο Θ᾽. 0111 Ν μοὶ. Οἀ. ΧΥΤΙῚ, 
ἀρθ σχηρίπτεσϑ. Χ, ὅ85 λύσασϑ᾽, ταῦθα. ΑΥνὶβίάτο!,, εχ 
ἢάς. ϑοδο]. “Ἡδυ]οίαηϊ,  δουΐ. Τίδγοι]. “τ, φράσσασϑ᾽. 
υδησαδτα Ὦοο ὩΟΡ 5. Θχθιῃρ!αμῃ. ορορέαῃ ἐντὶ Εου τ δη-- 

πΐ8. δὰ ΤἰΙοὰ ἀ45, ἐ0ο 4αοα διηομαγεῖ φράοσασϑαι, αἷ-- 
χαϊγτιμα αἰ ἐστεὶ οὐ οσοπιταοροηϊαν, Ὑογαπι ἔἰΐσ ἜΤΟΥΣ. δὲ 
Ῥαυϊαπι δ, 688. 5} θᾶ5 πθίαις φοπίγαμὶ ορογίοτο: αασᾷ 
τηϊ τη γεγατη 8. Ὑι46 [Π|414. ὙΠ, τοῦ. Οὐ, ἵ, 207. 
ΧΥΕ , 4δι.. ΧΥΤΙ, ὅ85. Ῥοβέγειηο το αἰϊπ ἃ δοςοᾶδαὶ Ηθ5 
βἱοατιη ἰδεϊα8. εἰ ἰδ ο18. Ἔχοτρίατω ἰπ Ἐρρ᾽8, 564 βογάϊθιι5 
οοντιρίοϊας οσουπαίθση ταῦθ δάδις, ν. 8οο, ἐν δὲ τε- 

ἐς . ᾿᾿ » ΕΣ - ΕΣ 5 ᾿ Η . 
τόύρτη μηνὸς ἄγεσϑ' εἰς οἶκον ἄκοιτιν. δὶς νεγίδϑδηθ Τσίη-- 
ἐὰν! απ ἐχ ΜΙ55: Μηδ δ, αὐ πο5. 14 ἐοία ἔχεία εϑῖ, 
ΤΠετκαιοε,, ρίαν, δα Ῥ χεδιοηὶ Οοτηπιθηῖ. Ἡ οβ]ο. Ρ. 71. 54. 

δ9ῦ, (σά. 604]. θθχια πλωΐζεσκ᾽ ἐν. υϊἱδὶ τη} 5. πλ. ἐν 
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ύμην “ἰολίδα προλεπῶν, ἐν νηΐ μελαίνῃ" 0 
ψάσσατο δ᾽ ἀγχ Ἐλικῶνος ὀϊξυρῆ ἐνὶ κώμη, 
«4σκρῃ, χεῖμα κακῆ, ϑέρει ἀργαλέῃ, οὐδὲ τιοτ᾽ ἐσϑ'}ληῆ- 

600 6Ἵ1ύνη δ᾽, ὦ Πέρση, ἔργων μεμνημένος οἴναε 
ἱραίων σπιὥντων, περὶ ναυτιλίης δὲ μάλιστα. 

γῇ ὀλίγην αἰνεῖν, μεγάλη δ᾽ ἐνὲ φορτία ϑέσϑαι" 
μείζων μὲν. φόρτος, μεῖζον δ᾽ ἐπὶ “ἀν δθον 
ἔσσεται, εἴ κ᾿ ἄνεμοί γε κακὰς ἀπέχωσιν ἀήτας. 

θοῦ εὖτ᾽ ὧν ἐπ᾽ ἐμπορίην τρέψης ἀεσίφρονα οὐμίων 
βούληαι δὲ χρέα τὸ φυγεῖν καὶ ἀτερσεέα λεμὸν," 
δείξω δή τοὶ μέτρα πιολυφλοίσβοιο ϑωλώσσης. 

Ἡμᾶατα σιεντήκοντα μετὰ τροτιὰὺς ἠδλίοιο, Ὁ 
ἐς τέλος ἐλϑόντος ϑέρεος, καρμιατώδεος ὥρης, 

θ6ιο ὡραῖος πέλεται ϑνητοῖς πιλόος " οὔτε κε νῆα 
καυάξαις, οὔτ᾽ ἄνδρας ἀποφϑίέσειε ϑάλασσα, 
εἰ μὴ δὴ πρόφρων γε͵ Ποσειδώων ἐνοσίχϑων, 
ἢ) Ζεὺς ἀϑανάτων βασιλεὺς ἐθέλησεν ὀλεσσαι. ἡ 

ἐν τοῖς γὰρ τέλος ἐστὲν ὁμῶς ἀγαϑῶν, τε κακῶν τε. 
61 τῆμος δ᾽ εὐχρενέες τ αὖραι, καὶ σεόντος ἀπήμων, 

εὔκηλος" τότε νῆα ϑοὴν, ἀνέμοισι σιϑήσας, 
ἑλκέμεν ἐς πόντον, φόρτον δ᾽ εὖ πώντα τἰϑεσϑαι. 
σπεύδειν δ᾽ ὅττι τάχιστα σεώλεν οἶκόνδε γέεσϑαι" 
μηδὲ μένειν οἶνόν τὲ νέον, καὶ ὀπωρινὸν ὄμβρον, 

620 καὶ χειμὼν ̓ ἐσειόντα, Νοότοιό τε δεινὰς ἃ 

ὅς τ᾽ ὥρινε ϑάλασσαν, ὅὁμαρτήσας “Τιὸς Τηϑᾷν: 
πολλῷ ὀπωρινῷ" χαλεπὸν δὲ τὸ τιόντον ἔϑηκεν, 
ἄλλος δ᾽ εἰαρινὸς σπιέλεται τελόος ἀνθρώποισιν. ὦ 
ἦμος δὴ τὸ τπιρῶτον, ὅσον τ᾿ ἐπιβᾶσα κορώνη 

ὅο5. Ἠμΐτπα. εἰ 564. νεγϑὼβ ἰδοίίοπεπι τεργδοβοηίανέ 
βέρυνε, ΡΝ ἐχδῖροι σε. εοὰ. Κρ ν νι " οοποίης 

ΒΌΝΟΚ, 



θ40 

Υ 

ΠΣΙΟΖΟΥ. “13, 

55 ἴχνος ἐποίησεν. τόσσον πέταλ᾽ ἐγδρὶ φανείη 

ἐν κράδῃ ἀκροτάτῃ, φότε δ᾽ ἀμβατός ἐστι ϑάλασσα. 

εἰαρινὸς δ᾽ οὗτος πέλεται “«-λόος. οὔ μὲν ἔγωγε 
αἴνημ᾽" οὐ χὰρ ἐμῷ ϑυμῷ κεχαρισμένος ἐστὶμ, 
ἀρπακτός, χαλεπῶς κε φύγοις κακόν. ἀλλά νυ καὶ τὸν 

ἄψϑρωστοι ῥέζουσιν αἀϊδρείησιε νόοιο. 

χρήματα γὰρ ψυχὴ πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσι. 
δεινὸν δ᾽ ἐστὶ ϑανεῖν μετο κύμασι. ἀλλά σ᾽ ἄνωγα 
φράζεσϑαι τάδε στάντα μιετοὶ φρεσὶν, ὁσο᾽ ἀγορεύω. 
μηδ᾽ ἐνὲ νηυσὶν ἅπαντα βίον κοίλῃσε εἰϑεσϑαε" 
ἀλλὰ πλέω λείπειν, τὰ δὲ μείονα φορτίζεσϑαι. 
δεινὸν γὰρ τπἰόντου μετὰ κύμασε στήματε κύρσαι. 
δεινόν τ᾽, εἴ κ᾿ ἐφ᾽ ἅμαξαν ὑπέρβιον ἄχϑος ἀείρας, 
ἄξονα παυάξαις, τὸ δὲ φορτί ὠμαυρωϑ εἰη. 
μέτρα φυλάσσεσϑαι. καιρὸς δ᾽ ἐσὲ πτῳῶσιν ἄριστος. 

“ραῖος δὲ γυναῖπα τεὸν ποτὶ οἶκον ἀγεσϑαι, 
εἦτε τριηκόντων ἐτέων μάλα πόλλ᾽ ἀπολείττων, 
μήτ᾽ ἐπιϑεὶς μάλα πολλά" γάμος δέτοι ὥριος οὗτος. 
ἢ δὲ γυνὴ τέτορ᾽ ἡβῴη, στέμσιτῳ δὲ γαμοῖτο. 
παρθενικὴν δὲ γαμεῖν, ὡς κ' ἤϑεα κεδνὰ διδάξῃς" 
φὴν δὲ μάλιστω γαμεῖν, ἥ τις σέϑεν ἐγγύϑε ναίει, 

θ25. φανείη. ΑἹ, φανείη, αυοα ρῥταρϑβὶαὶ. 

059. ἀλλά νυ καὶ τόν. δὶς οὐᾶ, ϑδοιοεὶ ἄπο. ἴῃ 
πηρνοϑϑβ καὶ τά, Βκυνοκ, : 

6056. πήματι κύρσαι. δὶς οοᾶ, εἰ ΑἸάϊηα, εάϊεῖο, Ιῃ 
Ούδονὴ τεσθηβίομε πήμασι. Τόγοῖεβ αὐτὸ ΘΕ οι ε 1ῃ-- 
ταῖα εἰαβάθαι βοηὶ χερείο: μετὰ κύμασι πημάσι πύροαι. 
ἈΥΝΟΚ, 

ρ45. ἡβῴη. Οαἰδίοταυ. ἡβῴοι. Ὑοϊαὶ! ἡβώοι, αυοᾷ 
τοὶ σαοάὰς ῥυοθαίιν, 

θά4. Ἰιορερ στη οογ ἰδδίπχα δτηθχι αιίοηθ: ἵνα ἤϑεα κς 
δ., φυοχποᾷο αὔδογίυι Ὠὶς νουββ 80 Ατ᾽βίοίοϊθ, Οεξοοποιω. 
Ῥ. 278. ἃ. εἀ. ᾿πιρὰ, Ηπινᾶιοη, Ἐρίπποιν, δά Τγο- 
βἰοηὶ Οουμηριίαί, Ἡεδἰοᾶ. Ρ. 71. Ἐοάθπλ τηοᾶο βἀϊάϊ! 
Θαϊοίοχάα, Ῥγδρίερ Ατιβιρίοίοιῃ ββοιίαβ Αὐἰβιλἀ εὐ, 
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65 ἢ τι ἔπος εἰπὼν ἀποϑύμιον, ἠὲ καὶ ἔρξας; 5 
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666 
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πάντω μάλ᾽ ἀμφὶς ἰδὼν, μὴ γείτοσι χάρματα γήμῃς" δ 
οὐ μὲν γάρ τι γυναικὸς ἀνὴρ ληΐξετ᾽ ἄμεινον ᾿. 

τῆς ἀγαθῆς" τῆς δ᾽ αὖτε κακῆς οὐ ῥίγιον ἄλλο, 
᾿ ϑειπινολόχου, ἢ τ΄ ἄνδρα καὶ ἴφϑεμόν σερ ἐόντω 
εὐει ἄτερ δαλοῦ, καὶ ἐν ὠμῷ. γήραϊ ϑῆκεν. Ὑθ.}) 
- "' ὄπιν ἀϑανάτων μακώρων πεφυλαγμέ- ἡ 

ὃ γὸς εἶναι. 
μηδὲ. κασιγνήτῳ οϑοβε Πποιεῖσϑαι ἑταῖρον" ΠῚ 

εἰ δὲ κε σιοιήσης, μνἡ μὲν σιρότερος κακὸν ἔρξηςο 
μηδὲ ψεύδεσϑαι γλώσσης χάριν. εἰ δέ “κεν ἄρχῃ, 

δὶς τόσα εἰνυσϑαε μεμνημένος" εἰ δέ κὸν αὖϑις. 
ἡγὴτ᾽ ἐς φιλότητα, δίκην δ᾽ ἐθέλησε σεαρασχεῖν,' 
δέξασθαι. δειλός τοι ἀνὴρ φίλον ἄλλοτε αλλον 
σιοιεῖται. σὲ δὲ μή τε νόον κωτελεγγέτω εἶδος. " 

μηδὲ πολύξεινον, μνηδ᾽ ἄξεινον καλέεσθαι, 
μηδὲ κακῶν ἕταρον, μηδ᾽ ἐσϑλῶν νεικεστῆρδε ν 
μηδέ σιοτ᾽ οὐλομένην σιενίην ϑυμοφϑόρον ἀνδρὲ, 
τέτλαϑ᾽ ὀνειδίζειν, μακώρων δόσιν αἰὲν ἐόντων: 

γλώσσης τοι ϑησαυρὸς ἐν ἀνϑρώποισιν. ἄριδτος 
φειδωλῆς, σιλείστη δὲ χάρις κατὰ μέτρον. ἰούσης. 
εἰ δὲ κακὸν εἴστοις, τάχα κ᾽ αὐτὸς μεῖζον ἀκούσαις. 

μηδὲ σιολυξείνου δαιτὸς ϑυσπέμφελος. εἶναι 
ἐκ κοινοῦ" πλείστη δὲ χάρις, δατιώνη τ᾽ ὀλιγίστη. 

ὴ ̓ βάδ. χάρματα γήμης. ἴπ διοβαεὶ οοὰ. χάρματα γεΐμῃς. 
κυκοκ. 
δέ0. δεεπνολόχου. δὶς διόβδεις, σαυοὰ Ρτδοίεγοη ἀυτα 

ἀυιχὶ νυραῖο δειπενολόχης. ΜΊάε ΜΝ ᾿ϊβεορωίάσαι Ἦν, "Σ. 
Νοχ ἰἄοιη ϑιοβᾶδι5 Κ᾽ ἐν ὐμῷ ἡ ϑῆκεν. ἴπ Ηε- 
5ἰοάί εὐϊι. ρυδεροβίείο. ἐτσυ τὴ ΠἜ κμν: νορὸ μαβεῖ, πὶ ΑἸάξ 
εἀϊιῖο, καὶ ὠμκῷ γήραϊ δῶκεν. Βκυκνοκ. { 
ἐχαυ δι εἶτις βρλῦκαι Αὐεῖσο ροβίϊυπι νἀ δίαν Η, δεν 
Τηό5. Τ΄ 1. ε. δδ4. Ὁ. 

ὅδο. εὔεε ἄτερ δαλοῦ. ᾿Οοπιραγανὶ δατη Βυεήρίδοο νον; 
615. Ρογβ. ἕως ρῆψε δῶμ᾽ ἀνηφαίστῳ πυρί. 

ἘΣ 
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πΜηδέ, ποτ᾿ ἐξ ἠοῦς Διὶ λείβειν αἴϑοπα οἶνον 
ὅσο χεροὶν ἀνίσφοισι, μηδ᾽ ἄλλοις ἀϑανάτοισιν" 

οὐ. 7γεὶρ φοίγε. κλύουσιν, ἀποπτύουσι δέ τ᾽ ἀράς. 
μηδ᾽ ἀντ᾽ ἠελίοιο. τετραμμένος ὀρϑὸς ὀμιχεῖν" 
τοὐτὸὰρ ἐσιύν κε δύη,, μεμνημένος, ἔς τ᾽ ἀνιόντος, 

ο΄ μήτ᾽ ἐν ὁδῷ, μήτ᾽ ἐκτὸς ὁδοῦ προβάδην οὐρήσης, 
6 γ5 μηδ᾽ ἀπογυμνωϑείς" μακάρων τοι νύκτες ἔασιν" 

«ζόμενος δ᾽ δ. γ8. ϑεῖος ἀνὴρ πεπνυμένα εἰδὲς, 
ἢ δ᾽ γε πρὸς τοῖχον “τελάσας εὐερκέος αὐλῆς. 
μηδ᾽ αἰδοῖα γονῇ πιοπταλαγμένος ἔνδοθεν οἴχου 

εἑστίη. ἐμἀτελαδὰν παραφαινέμεν., ἀλλ᾽ ἀλέασϑαι: 
6δο μηδ᾽ ἀπὸ δυσφήμοιο φάφου ἀπονοστήσαντα 

-οὐερμαίνειν γενεὴν, ἀλλ ἀϑανάτων ἀπὸ δαιτός- 
“Μηδὲ ποτ᾿ ἀενάων ποταμῶν καλλίῤῥοον ὕδωρ 

'σοσσὶ πέρᾷν, πρίν γ᾽ εὔξη ἰδὼν ἐς καλὰ ῥέεϑρα, 
χεῖρας ψεψώμενος πολυηράτῳ ὕδατε λευπῷ. 

685:ὃφ ποταμὸν διαβῆ, κακότητε δὲ χεῖρας ἄνιστος,. 
φῷδε ϑεοὶ νεμεσῶσι, καὶ ἄλγεω δῶκαν ὀσιίσσω. 

. Μη δ᾽ ἀπὸ πεντόζοιο, ϑεῶν ἐν δαιτὶ ϑαλείῃ» 

αὖον ὠπὸ γλωροῦ τάμνειν αἴϑωνε σιδήρῳ. 
μηδέ πτοτ᾽ οἰνοχόην τιϑέμεν κρητῆρος ὕπερϑε. 

ὅ90 στενόνψων᾽ ὁλοὴ γὰρ ἐπ᾿ αὐτῷ μοῖρα τέτυκται: 
μηδὲ δόμον ποιῶν ἀνεπίξεστον καταλείπειν, 
μι τοι ἐφεζομένη κρώζη λακέρυζα κορώνη. 

. μυηδ᾽ ἀστὸ χυτροπόδων ἀνεπιῤῥέκτων ἀνελόντα 
᾿ἔσϑειν, μηδὲ λόεσϑαι" ἐπεὶ καὶ τοῖς ἔνε ποινή. 

6ηγ5. Μίαϊπι, αποά 411} Βαρβεηΐὶ, ὠνιεόντα. 
θη. ἀπογυμνωϑθείς. ΝΜ ἩΡτὶ ἀρ. Τιαπδίθμῃ ἀπογυ-- 

 μνωϑῆς, αυοα, ὩΟ] ῬτΟΡᾶγο, Δα ραν οϊρίην τορεὶθ 
οὐρήσης. 

6η8. ἔνδοϑεν. Ἀπισβαϑ "ον ΘαἸοᾶπις ἔνδοϑι. Ἐροίε. 
. Ὗ, ποῖς δά.ν,"δθ0χ2.. 1 

080. τῷδε. ϑοῦῖθε τῷ ̓ δί, : 



» 
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θ95. μηδ᾽ ἐπ’ ἀκινήτοισε χαϑίζειν (οὐ γὰρ ἄμεινον) 
“παῖδα δυωδεκαταῖον, ὅ τ᾽ ἀνέρ᾽' ἀνήνορα ποιεῖ" 
μηδὲ δυωδεκάμηνον" ἴσον καὶ τοῦτο τέτυκτα. 
μηδὲ γυναικείῳ λουτρῷ χρόα φαιδρύνεσϑαι 

ο΄ ἀνέρα" λευγαλέη γὼρ ἐπὶ χρόνον ἔστ᾽ ἐπὶ καὶ τῷὠ 
σ00 στοινη. μηδ᾽ ἱεροῖσιν ἐπ᾽ αἰϑομένοισι κυρήδα, Ὁ 

᾿μωμεύειν αἀΐδηλα" ϑεός νύ τι καὶ τὰ νεμεσδᾷ. 
μηδὲ σιοτ᾽ ἐν σιροχοῇ ποταμῶν ἅλαδε πιρορεόντων, 
ειηδ᾽ ἐσεὶ κρηνώων οὐρεῖν" μάλα δ᾽ ἐξαλέασϑαε" 
ειηδ᾽ ἐναποψύχειν" «ὁ γὰρ οὔ τοι λώϊόν ἐστιν. 

σοῦ δ᾽ ἔρδειν, δεινὴν δὲ βροτῶν ὑπαλεύεο φήμην. 
φήμη γώρ τε κακχὴ ττέλεται, κούφη μὲν ἀεῖραει 
ῥεῖα μάλ᾽, ἀργαλέη δὲ φέρειν, χαλεπὴ δ᾽ ἀπο- 

' ϑέσϑαι. 
φήμη δ᾽ οὔ τις πώμτταν ἀπόλλυται, ἣν τεναὰ στολλοὲ 

τς λαοὲ φημίέζουσε" ϑεός νύ τις ἐστὶ καὶ αὐτή. 
710. ματα δ᾽ ἐκ 4ιόϑεν πεφυλαγμένος εὖ κατὰ 

σιεφραδέμιεν δμώεσσι. τριηκάδα μηνὸς ἀρίστην 
ἔργα τ᾽ ἐποπτεύειν, ἠδ᾽ ὡρμαλιὴν δατέασϑαι, 
εὐτ᾽ ὧν ἀληϑείην λαοὶ κρίνοντες ἄγωσιν. 
αἵδε γὰρ ἡμέραι εἰσὶ Διὸς παρὰ μνητιόεντος. 

σιὸ πρῶτον ἔνη, τειράς τε, καὶ ἑβδόμη, ἱερὸν ἥμαρ. 
τῇ γὼρ ΑἸἰπόλλωνα χρυσάώοραᾳ γείνατο “ητώ. ᾿ 
ὀγδοώτη τ᾽ ἐνάτη τε, δύω γὲ μὲν ἤματα: μηνὸς 
ἔξοχ ὠεξομένοιο βροτήσιω ἔργα πένεσθαι. 

700. φημέξονυσι, δὶς ἴῃ δοᾶ. δογίρίυπι Ἰχαϊᾷο, δὐπὶ 
δἀροβίία δ]οβδα χηρύξονοι. Βκῦκοκ. ΑἸ. φημίξωσι, Βεπε. 
Βυιυηοκίηβ νἱἀεῖαν ἄᾶτε νο] αΐδοε φημέξουσε! δε τὐροίδόϊα 
πο ΟΒίοιηρεγαν ἡ, ᾿ 

712. δατέασϑαι. ΟἸορϑαῖοσ νἱδεϊὰν Ἰερίδδε ϑατέεσϑαι, 
ἀὐσοὰ ρῥτοθΡο. 
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ἑνδεχάώτη τε; δυωδεκάτη τ΄, ἄμφω γε μὲν ἐσϑλαί" 
γ20 ἢ ψμὲν δὲς πτείκειν, «ἡ δ᾽ εὔφρονω καρπὸν ἀμᾶσϑαι. 

ἡ δὲ δυωδεκάτη τῆς ἑνδεκάτης μέγ᾽ ἀμείνων" 
τῇ γώρ τοι νεῖ νήματ᾽ ἀεροιπότητος ἀράχνης 
ἤριατος ἐκ συλείου, ὅτε τ΄ ἴδρις σῶρον ἀμάταε" 

ο΄ φῇδ' ἱστὸν στήσαιτο γυνὴ, πιροβάλοιτό τὸ ἔργον. 
γὴὃ μηνὸς δ᾽ ἱσταμένου τρισκαιδεκάτην ἀλέασϑαι 

γενδεβρεύαν, ἀνννεμβμη φυτὰ δ᾽ ἐνθρέψασϑαι 
ἀρίστη. 

ἕκτη δ' ἡ μέσση ἐνῳλ ἀσύμφορός ἐστι φυτοῖσιν " 

ἀνδρογόνος τ᾽ ὠγαϑή" κούρῃ δ᾽ οὐ σύὐμφορός ἐστιν, 

οὔτς. χενέσϑοι πρῶτ᾽, οὔτ᾽ ἀρ γάμου ἀντιβολῆσαι. 
750 οὐδὲ μὲν η΄ πρώτη ἕκτη κούρῃσε γενέσϑαι 

ἄρμενος, ἀλλ᾽ ἐρίφους τάμνειν καὶ πώξα μήλων" 
σηκόν τ᾽ ἀμφιβαλεῖν στοιμυνήϊξον ἤπιον ἦμαρ. 
ἐσϑλὴ δ᾽ ἀνδρογόνος, φιλέει δέ τὲ κέρτομω βάζειν, 
ψεύδεώ ϑ᾽, αἱμυλίους τε λόγους; κρυφίους «ἰ 

ὀαρισμούς. 

σὺ μηνὸς δ᾽ ὀγδοάτῃ κάσερον καὶ βοῦν ἐρίμυχον 
παμνέμεν, οὐρῆας δὲ δυωδεκάτη ταλαεργούς. 
εἰκάδι δ᾽ ἐν μεγάλῃ, σελέῳ ἤματι, ἵστορα φῶτα 
γείνασϑαι" μάλα γάρ τε νόον πεπυκασμένος ἐστίν. 
ἐσϑλὴ δ᾽ ἀνδρογόνος δεκάτη, κούῤρῃσε δὲ τετρὰς. 

σάο μέσση. δ) δὲ τε μῆλα, καὶ εἰλίσπτοδας ἕλικας βοὺς, 

χαὶ κύνα καρχαρόδοντα, καὶ οὐρῆας ταλαεργοὺς 
ατρηῶνειν, ἐπὶ χεῖρα τιϑείς. πεφύλαξο δὲ ϑυμῷ 

τετράδ᾽ ἀλεύασϑαι φϑίνοντός ϑ᾽ ἱσταμένου φε 

ἄλγεα ϑυμοβορεῖν. μάλα τοι τετελεσμένον ἤμαρ-. 

γ45 ἐν δὲ φετάρτῃ μὴνὸς ἄγεσϑαι ἐς οἶκον ἄκοιτιν, 

715. σῶρον. ᾿Τηπιο "σωρόν. 
γ24. τῇδ. Ἰιατλὸ τῇ δ᾽. 
749. γἱὰ. οὶ, ἂᾶ ν. "" Οὐοταοᾶο δὶ οομ δεῖ Ἰοδεα- 
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οἰωνόὺς χρίνας, οἱ ἐσ ἔργματι τούτω ἄριστοι. ᾿". 
πέμσιτας δ᾽ ἐξαλέασϑαε" ἐπεὶ χαλεπαί τε καὲ 

, αἰναί. 

ἐν πέμπτῃ γώρ φασιν Ἐριννύας ἀμφιπολεύειν, 
Ορχον -«τινυμένας, τὸν ἔρις τέκε στῇ μ᾽ ἐπιεύρκοις. 
πέσσῃ δ᾽ ἑβδομάτη “]ημήτερος ἱερὸν ἀκτὴν, 
εὖ μάλ᾽ ὀτεισιτεύοντα ἐὐτρογώλῳ ἐν ἀλυῇξ 
βάλλειν" ὑλοτόμον τε ταμεῖν ϑαλαμήϊα δοῦρα," 
γήϊώ τε ξύλα σπἰολλὰ, τώ τ᾽ ἄρμενα νηυσὶ πέλονταε. 
τετράδι δ᾽ ἄρχεσϑαι νῆας σιήγνυσϑαιε ἀραιάς. ο΄. 
εἰνὰς δ᾽ 4] μέσση ἐπιδείελα λώϊον ἦμαρ 
«ρωτίστη δ᾽ εἰγεὲὶς στανωστήμων ἀνϑρώσιοισιν. ᾿ 
ἐσϑλὴ μὲν γάρ ϑ' ἥδε φυτευέμεν, ἠδὲ γενέσϑαι, 
ἀνέρι τ᾽ ἠδὲ γυναικί" καὶ οὔ τιοτε -τάγκακον ἦμαρ. 
σιαῦροι “δ᾽ αὖτε ἴσασι τρισεινάδα μηνὸς ἀρίστην. 
ἄρξασϑαί τε σιίϑου, καὶ ἐπεὶ ζυγὸν αὐχένα ϑεῖναε 
βουσὲ καὶ ἡμιόνοισι καὶ ἵὕπάτοις ὠκυτιόδεσσι, ὦ 

γῆα “«τολυκληΐδα ϑοὴν εἰς οἴνοτεα σειόντον 
εἰρύμεναι" ςτιαῦροι δέ τ ἀληθέα κικλήσκουσι. 
τετρώδι δ᾽ οἷγε «ιἰϑον" «ἰέρε πάντων ἱερὸν ἦμαρ 

γθ0 μέσση" σεαῦροι δ᾽ αὖτε μετ᾽ εἰκάδα μηνὸς ἀρίστην 

ἄστα Ἡοἰην  ομένϑ, ἐΐα Ἰοσίταν ἐθ ἀυοθτ ΠΡ. Ὁ αἰδίοτγαϊ, 
ἀυογιῶι τηιι8. δϑὶ ὀργοβίωβ ἢ} οοάοχ Ῥαγίβίμιιβ, 

Ὁ 

γάρ. τενυμένας. δὶς εοἂ, Ὑα]ρο τεννυμένας. Ἐὶ δι 
Εἰϊατν γν γὅ9. ἀεᾶϊ αὖτε ἴσασι. ΝίΔε δὰ ν. ὅ06. Βκυκὸ 

η50. αὖτε ἴσασι. Μαΐξο αὖτ᾽ ἴσασι. Υ. Βταποῖ. δὰ 
ν. 740. 60}}. Ἠεϊανίοι. Ἐρνείν. δὰ Τν βίο, Οοχιιειίαϊ, 
Ἡρορὶοά. Ρ. 69. ᾿ . 

ηθ.. Εοτι. νέα τε πολ. Ῥγὸ πολυκληΐδα Οφἰοζογᾶυ» τπὸ- ! 
ἽἍϊ5 προπαροξυτόνως, πολυχληϊδα. 

η65. μέσση" παῦροι δ᾽ αἷτε μετ᾽ εἰκάδα. ϑῖς «οὐ, εἴ 
ΑἸάϊ εἀϊιῖο. Μίνον ἱπορίαπη ᾿εοιομοπὶ Ῥγδοϊδίαμι ζαΐδ58 

«8 Οἴϑευῖο, μεέσοηη" παῦροι δὲ μετ᾽ εἰκάδα... Βκνκοκ. 

" 
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ἠοῦς γιγνομένης" ἐπιδείελα δ᾽ ἐστὶ χερείων. 
αἵδε μὲν ἡμέραι εἰσὲν ἐσπιιχϑονίοις μέγ᾽ ὄνειαρ" 
αἱ δ᾽ ἄλλαι μετάδουτποι, ἀκήριοι, οὔ τε φέρουσαι. 
ἄλλος δ᾽ ἀλλοίην αἰνεῖ, παῦροι δέ τ᾽ ἴσασιν. 
ἄλλοτε, μὠχερυυὴ, στέλει. ἡμέρη. ἄλλοτε μήτηρ. 

τάων εὐδαίμων τε καὶ ὄλβιος ὃς τάδε πάντω 
εἰδὼς ἐργάζηται; ἀναίτιος ἀϑανάτοισιν,. 00 

ὄρνιϑας κρίνων » καὶ ὑπερβασίας ἀλεείνων. 

69. Ν. Ἡοϊητί ἢ. Ἐρίπιείτ, «ἃ Ὑπορίεμι τοί κανὼν 
Ἡοςϊοά. Ὁ. 69... 

φΦἘΡΨ ἃ ἃ 

διὰ 



᾿ΒΕΝΤΕΝΤΙΔΕ ἘΧ ΒΕΒΙΟΘΙ 

ΟΡΕΚΙΒῸΒ ἘΤ ΙΕΒΌΘΒ ΕΧΟΕΆΡ̓ΨΑΕ 
δ ἐς 

ΑΙΟΆΝΝΕ 5ΤΟΒΆΕΟ ἣ 

ΠΑΤΙΝΙΒ ΥΕΚΒΙΒΌΒ ΒΕΡΌΙΤΛΕ 

ΑΒ Η. σΚΟΤΊΙΟ. 

Ὑν λἕεοι' Ἐπ ἜΝ, οἱ ΧΧΧΥΤΠ, 5 

Νπι Ῥίβεν αἰτουῖιβ τ 108 δὶ δρθοίαι ΔΟΘΡγΟβ, 
41 δουαΐ ἂρθουῖθιιδ ΤΟΡΓ πὶ, «αὶ γορϑοῖ ἃγαϊτο, 

αὶ σοσαῖ αὐῖὸ ἀσηλαπι,, ἤασταϊ 5}. ον οὐρίἄο 
δοηχΐα : οονίαπνθ Ῥα] σαμεν πχονία 5. πος ἐδ. 
δῖ. ἤραϊο ἤραϊαβ, ἔαρτο ἔαβθεν ἴων δὶ, εἱ δὶς : 
οὐἶε ἰμορ5. 'πορθη, δῖ6 νδίομι ἐθαΐαας γαῖθβ. 

Υ. 80. ΕἸου. Τῆι. Χ. οἱ Ε. Μ, Τιι. 1. 

Ἦδα πιΐβονὶ  Ἰρηογαπὶ Φυδηΐο ῬΥΔΟδίΔ ΜΟΥ 8886 
δὶι δοιηΐδ: 4 πδηΐαπι ἰαραϊμ5 ἰανγοῖ, Βουρασαδ 

τπηαἶΐγδα. 

11 γἱϊζαυ τ δου 5. τιον 15 ἀΡδοομάογαηΐ, 

Υ͂. ἀν. Τίς, αὐχχαῖ. 

ἨΐΪΐ5 εὐθὸ ῬΓῸ γαρῖο ἴσπι τπαΐϊαπὶ ἄαρο, 4αοά ἰὰ- 
ΠΊΘ ἢ ΟΠΊΠ6 8 

Ἰαεῖο οογάθ οοϊαηὶ οἱ διπθηὶ, δὰ ἀαπχηα ἔονομίεβ. 
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εὐ δεικ) νηλδάδῃ. εὐἰοίά, 
Ταδίτα ᾿ποῆ5 11 (Π]αχ, ποὸ σπάτα ψοτουὶ, 

Υ. 66. 1014. 

ΠῚῚ Μεγ αν τις Βα θῖον Ῥταδοογάϊα ἔχις 

Βαμα την, [α]δοσζας ἄο195, τηθηϊίατι6 γοΥθἃ. 

ἌΒΑΣ ΠΕ ΟΧΆ 
ϑ61α δθᾶ ἰηϊαοιϊς ὅΡ65 ἴπ βϑηοινΆ θι5 ᾿δοϑῖς 
ΤΩΡ Ρίη6 Ῥ 6588 οΔ], πὸὸ 88 Ῥγοϊθοῖν ἴῃ Γᾶ ϑ 

Ἐγο ἴα 5. Οὐΐρρο 1Π1ὰ οαάαπι ἰὰηι οἰδαδογαὶ δήϊδ, 

Υ. ὅ8. Τίς, χόγιχς 
ῬΙοηα τρλ]15 ἴθ ]}15., ῬΙοπαο δαὶ δο ΠΟ 15. ππἄδὲ : 
ῬΥδοίοσθα δάνθηϊιηξ σπου Ὀὴ ῃοοίαζιο ἀϊααίι, 
οχίτατη ΠαμηΔΠΟ σΘΏΘΙῚ δὲ ἰού πιοηὶα Τουδη δ. 

ὲ νυ γ7γὅνι; ἸΔΈΣ τις 

Νὰ Βοηὶ Ἰαδιίαιιο. οἱ [ὰ5 βευγαπιὶβ οἵ δειῦτα. 
δναῖία: Ἰασαῖα 506] θνατη ἢ’ ἸΙΒ416 ΤΕΡΘΡΙΟΣ, ΄. 
εἴ νἱ οπποία ἰχαμθηβ: πυδαδπι Ραοῦ: δα 

ΠιΒ [8 )ὰ 
Τπιδιτ14 : ἸΠϑα]ταπὶ Ῥτανΐ Ῥοιίονιις αἰἴτῸ 
Τα] ϑ!οααο δουιποηθ, 8064] οἵ ἰᾳγαΡ 6 ῬΑΡΑΙΙ- 

Τανϊ ϊα ἃ ἴοσβο ΤῊ Ϊ56118 ταν ἈΠ 5 ἰηδίαϊ 
]δοῖα 1Ὲ4]15, Ππητηδὴ6 {π6Π5, 5δ86γὰ ΟΠ] η8 Ῥοτίδῃϑ. 

. τρά. Τίς, τὺ. 

Μομῖο οαγοῖ, 4υΐδηιυΐδ. σονίαυς ροϊεπηθα5 ἀπάοὺ: 

8Ρ6 δἴμθ νἱποθμαϊ ρυόργυμι δα θ]} δίαιιθ ἀοίοτθδ. 

γν. 259.. Τῆι. τχιὉ 
Ταδετα οδὲ Ὑἱρρὸ,, ΒΌΡῸ]85 Ιονῖβ ΔΙ ΕΟ δ 8, 
4ύδτα Ὠ]Π διυιδριοἴαμν οοοἰδδιΐα τοπὰ Ρ]ἃ ΘΟ πίδ8,. 
᾿κοδονὶς μα αἰΐψαϊβ ἀεῇοοϊθῃ5 ἰγαμηϊία τδοῖο :- 
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111ὰ δοἄδθυις βοϊἑαπι ἰαχία. ΒΡ ἤτπθ Ῥατοπιὶς 

ζαεσῖα Ἠοπιυΐπιιτι παγγαΐ ογοΐα, ἧδο ἱαοοῖ δῆϊθῖ 

Ῥεπάαι 4 πὶ ῬοΟΡαΪα5. ποραμν ΡΡῸ ΟΥ̓ πεῖπο ΡΟΘμ 85, 
ΟΡ ἐφ αὶδ φαΐ. ἴατὰ Ῥᾶναπὶ ἱπγογίονο ἀϊοιῖδ. ἯΙ 

“8 
«ααἀδο1 Υ. 882... ῬΒΥ5.. Τὰς το ἢ ΐ 

Ταρρίϊον μβᾶπο Ῥοϑιυιῖς Ἰδθοπι τποριδ θιι5 ἰρβο, 
Επὶ γᾷ παιπάιο ἔθ, εἱ Ρἰ δεῖς Ῥίβοῖθιιβ φβοὰ;. 
ΑἸ υασάας αἰοδ: πα] «υΐα, ἴατο ἰθποηίαν τ, εν 
δι Βιομηϊπιιπι ΘΘμΘΡῚ ἐἰδῖα ἰὰχ Ρτδοβι φέρον, ἀραυΐ. 

᾽ Υ. 205. Τῖι. τ. οἱ 1π|, 

Τπυρνο τα ΝΣ ΑἸ δπν ρ] δοίοια μῆνα: . 
ἴτι ῬΡΟΡΟ ΠῸ5. ᾿ιαθἰταῖ: ἰὰπὶ το }]} 1 οἱ] Ρεϊοη μα, 

ϑαἀοχοπι δῖος αὐϊιμα υἱνριαιὶ5. Ὁ] Ῥοδιαθνπηῖ:; Σ 
εἱ ἴοηρα τις οἱ οἶδα δἰπιαὶ γἱα ἀποὶϊ δαῃΐἴοιῃ, 

ἀνάσα Ῥεϊποῖρὶο: 5οα αὐ δϑὲ δά οαϊπῖπα ὕητα, 

Ἰδοῖριοι τη} } δ6δο δα τ ἴον α εἶν. τ 

ὮΝ ἡ, γραιν Ἀμὶδ ΟΠμπόδ, ἜΗΝ ἴρβε φαϊᾷ αἰπὸ, 
᾿φαά ποι, 

«ιὶ νἱάδοι, εὐ Ἰοῆρο ἤηθβ ργοβρθοῖαϊ δσοπϊ: 
{αὶ Βομδ᾽ σοηβα 5 αἰ οἷς Ῥάγογδ, βδοσηάι: 

αὐ 4αϊ ΘΟΠ 5115. ῬΟΠ ΟΣ 8} ἰρδὸ. πδο ̓ αὐάϊς 
δι ομΐοβ ἃἴ105, πα]]ος5 πόσο γἱνῖς αὦ θὰ. 

γ 

γρῖ 
Ἥ, ον, τ λυ, χακ. 

ΠΙ|ς ἴσᾶτι ϑιιρογᾶπι αὐ αο, οὐΐαση. πιουίαϊο ΤΟ ΘΙΠΝ, 
4αϊ δἷο νὲνιτ ἴθυθ, απ υιᾶπι δίης ἀὐδαπιπο ἔπαισας 
ἀἰδραδοδηϑ᾽ ἡριανὰβ ἀραπι οοηροδία ἰαθοσο.. ἢ 

Ν᾽, οδδ. Τίι. χχιχ. 

Τρ ντ45. Ῥαυίαπὶ δυνάϊα ἐπ οίοββα ἰθονιιπι," 
Τρϑῖ. δυάαμίοπι οἰ οπχθητία. ἀϑρίοἰαηι Ὠῖν 
ΝΟ. ἰά!ον, ἴω, ρροθρο,, 864 εἰἰΠαρίθϑο, οῆωνα, 



ΒΠΕΒΙΟΌΙ 463, 

Τπυρίθον. ἱπυϊάτα. Ῥἰβυαπι βυϊμαα α θῖ8, ΟΡ πα 

δου, αἰξθηϑ.. Οὐτα]Π ἀπ 9068. Υἱρι 56 Ἐς, ἀςοιδααπος 

ΕΝ, 405... 1014. 
Υ 

ϑ60Ρ6 Ῥῆον ταΐβουοβ ἰαοὶϊ, οἱ. Ποῖα ἀϊιεα. ὃ... 

τας πη ταρία, ἀδειν ἀἰγίηϊτιϑ». δῖ, βριίον ΟΝ 

εἴσθα κτὰ Ὑ. δ19.: (Ὑπιν τ ἱ ΣΟ οϑέϊ 

ὙΊδίμιι5 τῆ τ|8:, αἴρα Ἴ 85: ΒΟπ 8, Ορ ΐητα τπουχ οδὲ 9 

ΠΡΟΗΝ “ ΜΔ ΑΝ ΘΡΗ; τηδοίϊατη 88 ὁνοάαϊ Βομοσο 

χὰ '59ὅ. Τιι, χ᾿ εἰ χχιχ. 

Νὲ πὰ θ Ἰποχουῖο: τααΐα [πον ̓ Δοααα τα, ποχδο. 

Ῥομανο ̓ ριορίαπι : Ἔ Ραρίτι8, πλα]τι5 δἵ ὩΘΟ15 ἀποίος 

ΝΝαπὰ ᾿φυϊοιιααο ἀοάϊι φυδτην 5 ἸὩσοιία ἀοπα,, 

Ἶρβο 510] Ῥίδοοι, δἰ δαβίον ῬΥΔΟΟΟΡ ἃ. βαπάοι: 

αἱ 8] 415 ταραΐί, Ῥουγιιρία ἰοβο Ῥιυάου 5, 

ψο] ταϊπ τ ατα, Ἵποῖμπ' Ἰδηρτιοβοῖν τα  ο ἴοοτν. 

ΝΝαπέ 81 νο] πιοάϊουτα τα οό. ̓δαροναάάορο τη 65. 

τορρα το 1} τὸς νων Ἰτορασι, ἰαπάοιν οοπϑβδιιγρδῇ 
Ἢ ΔΟΘΡγ 5. 

ἀπο χα 545; Τῆς ἀχχχν. δ ἘΧΧΤ ὁ Δ. Κα 

Να πιαϊθοαδία Εἰ ρῬυδθίθιαν ἔδπηῖπα πιθηΐομι;, 
Βαμα, ἰχδ8 Ἰορίἄο οαρίαῃ5᾽. ὁθυπηομο, Ῥαπαῖθϑ, 1] 

Οὐδάονο ἰδιῖποὶϑ, δδὲ [ανὶ ογθάσθνγα, νου ῖδ. 

Υ. ὅ8ο. Ἐς]. Μον.. Τίι, ν, 

Οὐὰ5 οἵ οὐᾶβ ἰΐθυτσα. ποῖ! ἀϊουτο Ῥαγαΐαϑ : 

4] πἰπιίατη ἀΠἴονι, τὲ Ἰποίατη ἀαμηπὰ ἰαοοδδὶϊε 

τ 205, ππἰ χύχ, 

Ῥδαρον δὲ ἰϑπαγδ, 804] 8ρ6 Ἰαοίαιιι5 ἰπαπῖ, 

ῬογΡδίπιο ταδΐα τασ]α σὰὸ 5} οοτάς γοϊαϊαΐ. 

ΑἸ! αἰπηΐατη 50.685 1Π|ὰ ποοθη. 686 80[α 86 θηΐθηλ 

ἴῃ {υϊγι8 ποπηίποιι Ὑἱοΐα5. βοϊαῖαν ἐρθηθπι. 

Ι " 
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Υ. θ5:. Τίς. χαι. 
Αὐρεηΐαπι πηϊϑουὶβ τη όττα! θτι5, αἰλοσα υἱϊδ 68. 

--« 

Υ. θέοθ. ὙΠ ὐὐΧ , τἰἶχχ. ᾿χιχ. 

Οὐδοτα {Π0ὶ ἀχογότη, {ααπὶ ᾿πιδία αἀδοϊενουῖι δοῖαβ, 

πδς τπαΐταπη ἀδοῖδδ τ Ρηἷ5 Ῥεονδοιδι δ τπἶδ, 
πδὸ ταΐπου : ἴσ γον τπα]ατηο πιοᾶϊι5. Αρῖα Ῥο]α 

σοι 8, φαΐηϊο ἢ ον ]8. ἴαπι. ῬαθοΥ δ. ὅπῶο. ᾿ς 
Οὐλοῖς ἴογὸ ἱπίαοίαμι., ῬαΐοΒνὶβ φαδπι τον ῖθι8, 

ΤΠ ΟΥ͂ΠΘδ: 

ποῖ οἷς ἰαδία ἀπὰ νἱοϊμῖα ἰα]ν6., οαγεῖο. τ: 

Οοτμταοάὰ 5ὶ 40 Υἶτὸ οομϊπηχ ον μουῖε, Πιᾶος δῖ 

[οτῖαπμᾶδ Ρᾶγ5 Ρν ἱπιᾶ θοπδο: τηαἶα, Ρόδοίπια 50 8 οδῖ» 

ἀεϊπἶοϑα, υἴχιπι 486 ἴοῦτὸ Ῥοϊομίϊαδ, οι 
αὐὶτ, εἰ ἃ φο]ονῖ5 Ρενάποῖς ἕαϊα ϑομιθοῖδο,, ψὲς 

Υ, θ6θ08.. Τῖι. ΧοΟΥ. οἱ Χχχγ. ἰὴ 
Νὸ οαϊ Ρδαρουῖθπι τχουία ἴα οονϑὰ οπχδηΐρηι. 

οἸϊθοῖς8, Τυαπάο ἄομο ἀαιαν 1|ὰ Ὠφογίμῃ, 
Ἠμπιαμαθ ΡῈ8 ἰπῖοι Ορο5. Θαν δδίσπα, ἰἴησαα δϑὶ 

Ῥάγοᾶ διιῖ: πιλρμ8 ἔαγο δὲ τηοάεγαῖα Ἰοχαομιο, 

Υ͂. γ7γ6.. Τῆς, ΟΥ̓ δν ὰ 

Τρφὰ ἀἷεβ ᾿ιομλϊὶ ἴδπὶ ππαῖον ἰδθ 46 ΠΟΥΌΓΟΔ Θδ, 

τυ 



ΚΩΜΊΚΩΝ 
ΤΙΝΩΝ ΠΑ Δ ΑΙΩΝΓΝΩΜΑ͂.. .. 

ΞῈ ΤΩΝ ΑΛΕΞΙΖΌΣ. 

1. 

Ϊὼ φοῦ μεϑύοκεσϑαι πιρότερον τὸ κραταλᾷν 
σαρεγένεϑ᾽ ἡμῖν, οὐδ᾽ ὧν εἷς οἶνόν ποτὲ 
σιροσίετο «πλεῖον τοῦ μετρίου" νυνὶ δὲ τὴν 
σιμωρίαν οὐ προσδοχῶντες τῆς μέϑης 
ἥξειν, προχείρως τοὺς ἀκράτους “είνομεν. ; 

Π. 

Ομοιότατον ἄνϑρωπος οἴνῳ τὴν φύσιν 
φρόπον τιν᾽ ἐστί. καὶ γὰρ οἶνον τὸν νέον - 

ΠΥΝ ΝΣ ΜΙΝ, ᾿ ᾿ », 9. 2 ᾿ 

σ«ολλή γ᾽ ἀνάγκῃ καὶ τὸν ἄνδρ᾽ ἀποζέσαι 

σιρώτιστον, ἀφυβρίσαι τ᾽ ̓  ἀπανϑήσαντα δὲ, 
σὰληρὸν γενέσϑαι" παρακμάσαντα δ᾽ ὧν λέγω 

ΑΓΕ ΧΙΘΙΒ βοηϊεηϊία [. ἀοϑυτηία. ὁ ἘΆΡΌ]α οαϊ {{π}}}15 
ἤιει Φρυξ, βευναὶα ἃ" Αἰβεπᾶθο Ρ. 450. ε8ὲ ἰη Ἐχοογρ 
Οτοιῖιϊ Ρ. 596. [δ14. ρΡ. 565. οχϑίαὶ Π. βοηίεηϊα, εχ Αἰδο- 
ὭδΔοΟ Ρ. θ06. Ἰδαπι ἀδοιιίαϊαι οἱ. δὲχ ἰδηΐαῃ σοΙμρτο- 
Βοηβᾶτη νογβίθυ8 Βαθεὶ δίοθδειβ ΕἸον !. ΤῊ, ΟΧ νη ουΐ 
ἀεθοίαν ἰπάοχ Ἐδθιυὶαθ, α αὰὰ ἀδργουιία ἔπϊξ, 4ημήδριος, 
ἢ, Ψιλέταιρος. ἹΠΠ. βεπ θαι εδὲ πὶ ΕἸοα. ϑιορθδοὶ Τὴ, 
ΤΧΧΙΠ Βκυκοκ. ἶ 

1. . παρεγένεϑ'. ἴτάτηο παρεγένεϑ᾽, χιιοα Θομυγείρ δου 
Β0γὰ5 ἀθαῖ. (ομῆ, ἐἰλῖγα ΟἸδαγομὶ ἐγαριδθαὶ, νν ἃ. γ 

Ἄς 



4588........ ΑΥὔΣΟΝ......  ὔδς 

τούτων ἁπώντων, ἀπαρυϑέντα τὴν ἄνω “ 

ταύτην ἄνοιαν ἐπιπολάζουσαν, φιοτὲ ι 
σιότιμον γενέσϑαι, καὶ καταστῆναι «τώλεν, ! 
ἡδύν δ᾽ ὥπασι τοὐπίλοισεον διατελεῖν. 

δ - Ὁ. ἜΝ 11.ν 
ὧν ἔστιν οὔτε τεῖχος, οὔτε νεχοδο 

τ᾿ "ἄλλο δυσφύλακτον, οὐδὲν ᾿ὠς᾽ γυνή ΠῚ 

ὠἱν..»----..«.0........ 

ἌἝΙ ΤΩΝ. ΜΦΙΖΟΣ.Ν 
--“ 

1, 

Ἕν. οἷς. ὧν ἀτυχήση τιφ' «ἄνϑρωσεος. ̓τύποις,. ἣν Ἶ 

ἥκιστα τούτοις πιλησιάζων ἥδετο. Ὁ ς΄  - 
᾿ ΕἸ ΚΑ ᾿ Ὶ τὸ νῆν ο ων νὰ 

Οστις γὰρ ὀμνύοντι μηδὲν πεϊϑυδῶ, ἀν Νὴ 
αὐτὸς ἐπιορκεῖν ῥᾳδίως ἐπίσταται. χάνι «δῇ ὃ 

ἱ ν ἐδ ς, ἘΝ 

γιὰ Οα}0 500 γον ποπννονον ἢ 

' ΖΑ ΤΩΝ. ΑΝ ΑΞΑΝΑΡΙΔΟΥ, 
γι) νῦν υ Δ ν ἃ “ν" ὡτ. 

δ᾿ 

Ουτιξ λόγους, δ θα ΚΓ ΕΣ ὡς, χρη, Ν 
ἐξέδεεν, ὥοιλός ἜΝ , ἢ ἀκρατὴς ἼΤΩ 

τ᾿ ΑἸΝΜΙΡΉΌΙΘ. ᾿δοπξεπιϊα. Ὑ. ἐχοῖρ ἴᾳ οὐΐ Ἔα 
τἰϊα! υῖ5 ΚΎ ΣΙΝ γός. ῬΑ δΕ δα γὴ διομαεις Εἷοι ΣΝ, 
ἰποτοσι δχβία ἢ τλοΣ ΧΆΎΥΠ. Βαυΐοχκι ἐν ̓  Πρ αΝ, 

1. δοην ῬΗαδάτί ΨΗΤ ἵν 1. ᾿Ἰπ|αμὲ 
ἌΝΑΧΑΝΌ ὈΙὸ ΦΑΡΑΝ Ἰ. ΘΣ ἰας ἀμ 

Τὶι. ΧΗ. ᾿1Ρ᾽δοῆ ὁπ ΨΜῆ. ΟΧΥΤΠ. αἰδινᾶς τ 
ἠὼς οὐά. ἐς βου μια οδἵ: ζύπην δὲ ποιῶν, εἴ τὶς ὃ 
ΡΣ Βακυκοκ. 

1. 1)ὲ ρυῖπιο οἱ" υαὐείπμο ᾿νυΐτ8 ἔγαβτρεθεῖ σοῦϑιι ν.. ἀο- 
οἰἰοοίμαὶ Βεϊοιρὰ “Ορείξοιαν:. ἴὰ ΤΑυϊδιορ δῶ." 1. Ῥ. 85. 



-᾿εῦ 

ὦ ΕΒ ς 
ΡῈ »' 

ΟΦΝΩΜΑ͂Ι. 387 

ὁ μὲν διὰ κέρδος, ἄδικος" ὁ δὲ τούτου δίχα, 
2 ΕἸ ᾿ ᾿ ᾿ 

ἀκρατής. ἴσως δέ γ εἰσὶν ἀμφότεροι κακοί. 

Π. 

Οὔ τοι τὸ γῆράς ἐστιν, οἷς οἴει, πάτερ» 
- 4 ᾿ 2 

«ὧν φορτίων μέγιστον. ἀλλ ὃς ὧν φέρῃ 
ἀγνωμόνως αὖϑ'᾽, οὗτός ἐστιν αἴτιος" 
« 3 7 Ὁ , Π οἷ 
ὁ δ᾽ εὐκόλως, ἐνίοτε κποιμίζειν σ«τοιεῖ, 

δ μεταλαμβάνων ἐπιδέξι αὐτοῦ τὸν τρόπον, 
λύπην ἀφαιρῶν, ἡδονήν τὲ προστιϑείς. ““- 
λύπην δ᾽ ἐποίησ᾽, ὅστις εἶχε δυσκόλως. 

ἣν ἅν 

ΕἘΠΊΤΩΝ ΑΝΤΙΦΑΝΟΥΣ. 

ἐ ον 1. 

Δέσποιν᾽, ὅταν τις ὀμνύοντος καταφρρ»ῆ, 
ᾧ μὴ ξύνοιδε πρότερον ἐσιιωρκηχότι, 
οὗτος καταφρονεῖν τῶν ϑεῶν ἐμοὶ δοκεῖ, 

᾿ καὶ πρότερον ὁμόσας αὐτὸς ἐπιωρκηκέναι. 

ἮΝ; 

Ἐπὶ χρήμασιν ἰδὼν ἔμστορος φδονεῖ μέγα; 
ὧν ἐστὲ πάντων ἐνίοτ᾽ ἄνεμος κύριος. 

ΠΙ. 
Ἠρύψαι, Φειδία, 

ἅπαντα τἄλλα τις δύναιτ᾽ ὧν, πλὴν δυοῖν, 
οἶνόν τε πίνων, εἰς ἔρωτά τ᾽ ἐμπεσών" 
ἀμφότερα μηνύει γὰρ ἀπὸ τῶν βλεμμάτων; 

ΑΝΤΙΡΗΑΝΙΒ βοηϊεηϊία 1. δὲ ἴῃ ἘΊΟΥ]. διοθδοὶ 
Τιῖ. ΧΧΥΝΊΣ. Τριάδα εϑὲ Π. Τιῖ. ἸΧ. Τιροϊϊοη θην ἔο-- 
ἀἰςὶβ βεοιιΐαθ δύτα, σαὶ εἰ] οἴϊαιθ. ἘΔΡαΪαθ Βαβεῖ, 
ἡ ηέλιτται. ΑἸΠὶ ποὴ Ἰαινιάατὶ {Πατπν ἘΔΡΌ]Δη ῬγΟΡΌ16 
δὲ, ἀυσηδοσχαΐάοιι ἐϊξι] 18. 1116 ἤθὰ οοταρατγοὶ ἴῃ οαίὰ- 
ἴοβο ἘαΡγιοὶὶ, 111, ε8ὲ ἴὰ Ἐχοεγρὶβ Οσο  ᾿. 0ὅ5, Βκυκοκ, 
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χαὶ τῶν λόγων αὖ" ὥστε τοὺς ἀβθυυμνδις , 
5 μάλιστα ταῦτα καταφανεῖς σιολλοὺς ποιεῖν. 

ἤδιρον τς 
Οὐκ ἔστιν οὐδὲν βαρύτερον τῶν φοῤτίων 
ὄντως, γυναιχὸς σιροῖχα «τολλὴν φερομένης. 

ἷ γ. ; 

ΠΙενϑεῖν δὲ μετρίως τοὺς προσήκοντας φίλους. 
οὐ γὰρ τεϑνᾶσιν, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν ὅδὸν, ὁ 
ἣν σιἄσιν ἐλϑεῖν ἔστ᾽ ἀναγκαίως ἔχον, 

προεληλύϑασιν᾽ εἶτα χ᾽ ἡμεῖς ὕστερον 
δ ἐς ταυτὸ καταγώγειον αὐτοῖς ἥξομεν, 

κοινῇ τὸν ἄλλον συνδιατρίψοντες χρόνον. 

Πλοῦτος δὲ βάσανός ἐστιν ἀνθρώπου «τρόπων. 
ὅταν εὐπορῶν γὰρ αἰσχρὰ πράττῃ πράγματα; 
«αἰ τοῦτον ἀπορήσαντ᾽ ὧν οὐκ οἴει «τοιεῖψν κα 

ἩΑΠΙῚ ὌΝ 

Πρὸς γὰρ τὸ γῆρας, ὥσπερ ἐργαστήριον; 
ἅτιαντω τὠνθϑρώπειω σπιροσφοιτᾷ κακά, 

ΗΠ, 

Σφόδρ᾽ ἐστὶν ἡμῶν ὁ βίος οἴνῳ σπροσφερής " 
ὅταν ἢ τὸ λοιπὸν μιχρὸν, ὄξος γίγνεται. 

ΙΧ. ς 

Ἠαλῶς πένεσϑαι μᾶλλον, ἢ σιἱλουτεῖν κακῶς. 
τὸ μὲν γὰρ ὑπῶν τὸ δ᾽ ἐπιτίμησιν φέρει. 

ΤΥ. ϑεοηιοηεία οὶ ἴῃ ΕἘ]οῦὶ!. διοραοὶ Τα, ΕΧΧΠ,. τϑὶ- 
ἄδπι εδὲ Ψ, Τίι. ὌΧΧΥ. Τύτ ΥἹ. Τίε, ΧΕΙ. ὃ 86- 
ασμίαν ἀπὸ βυπὶ ἴθ Τῆι. ΟΧΥ ΠῚ. αἱ οἰίατι ΧΙ, Βκυκοκ. 

ΙΧ. δεηϊοηιαπὶ Βαρεὶ διοθαει5 ἰδ 4, Τὰ, ΧΌΨΗ. 
Ξ τὶν. 1Π|. γήχομ . μέρει Οχτοιίας ἰῃ Ἐχδεγρεβ ἢ Ρ. 
πυνοκ. 



ι Χ, 
Τί δ᾽: οὐχὶ ϑανάτου μισϑοφόρος, ὦ φιλτάϊη, 
ὃς ἕνεκα τοῦ ζῆν ἔρχετ᾽ ἀποϑανούμενος ; 

Ἰηιὴν ΧΙ. 
Τὸ γῆρας ὥσπερ βωμός ἐστι τῶν κακῶν. 
σοντ ἔοτ᾽ ἰδεῖν ἐς τοῦτο καταπεφευγότα. 

ΧΗ. : 
“Τοῦ γάρ ποτ᾽ ἄλλου, πρὸς ϑεῶν, τις οὕνεκω 
εὔξαιτο πλουτεῖν, εὐπορεῖν τὲ χρημάτων, 
ἢ τοῦ δύγνασϑαι παραβοηϑεῖν τοῖς φίλοις, 

σπείρειν τε καρπὸν Χάριτος, ἠδίοτης ϑεῶν ; 
δ ἑοῦ γὰρ πιεῖν τε καὶ φαγεῖν τὰς ἡδονὰς 

ἔχομεν ὁμοίας" οὐχὶ τοῖς λαμπροῖσε δὲ 
δείπνοις τὸ πεινῆν παύεταϊ. 

ΕΗ ΤΩΝ ΔΠΟΛΛΟΔΏΡΟΥ,. 
ἀν 

αὶ πλείεϑ᾽ καὶ ϑύρα μοχλοῖς" ἀλλ᾽ οὐδὲ εἷς 
φέχτων ὀχυρὰν οὕτως ἐποίησεν ϑύραν, , 
δὲ ἧς γωλῇ καὶ μοιχὸς οὐκ ἐσέρχεται. 

᾿ 

ΧΙ, τ. Ῥαγιου]άτη ἂν ἴδοι] Ἰἤβογαβ βου θη ὺ οἵνεκ᾽ ἄν. 
ΑΡΟΙΠΟΠΟΕΙ 1. δεοϊῥηείατη πα δά. ὙΝἸαίεν-- 

ἰοῦ," οὐ 5 δχ οἀϊξίοπα ἴδες ἔγαριηθαία Οοτηϊοογάχη ἀχ-- 
Ὠΐθεο, βατηϑὶξ οχ οἰδραηὶ 060 Η. διορῃδηῖ, ᾿πά8 
δαΐοα μεϊϊα 511, ἢδὸ δείο, ἢδθο αάδογουὸ νᾷοαϊ. Οεἰε- 
τα [ἢ ΠΣ ΤΎ ροργδρμοῦιπι 1116 ἀοοἰ δϑίτημϑ, ἀαθῦτα αἱξ 
Ὡριὲ ἥϑἴοηε ἐατὶ ἃ! εῦο ἱπηδὶ οἱ νοϊαῖ οορυ]αῦὶ. γαλῆ 
ὨΘΩ ἠεΐοπι, 864 ᾿τπμϑίοϊαπι 5ἰδοϊῆειαῖ. 11. δεηϊεητα δοϊ 

,. δρᾷ διοθδοῖπη Τῆς. ΟΧΧ, ἀῤδαχία ὁ ἘλΒθαΪϊα οὐϊ {ἰπ} 85 
Τα. διαμαρτάνων. ΜΠ. εἐδὲ 1δ]4. Τί, ΟΧΙ. ἀεδαμηῖϊα ἃ 
ῬΑΡυ]α οαἱαβ υ{π}8 Π]αῖδες. ΤΥ. 1014. ΤΙ, ΟΥ̓. βἰπὲ δὰ-- 
οἴονὶδ ποιιῖμθ, Εαθαΐαδενο ἱπάϊςο, Οὐΐη ἴῃ οοά. Ἰδτητηᾷ 
ὐροῤίϊαπι τῤαγιχὸν ἐπεισύδιον. ΝΣ ἀπα Δαξιονίαῖε 

2 
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, ΗΠ. 
Οτε μειρώκιον ἦν, τοὺς ἀώρους “ἠλέουν " 
ψυνὶ δ᾽ ὅταν γέροντος ἐκφορὼν ἴδω, 

κλαίω. πρὸς ἐμὲ γάρ ἐστι τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ ὁδοῦ. 
Π|.᾿ 

Οὐδέποτ᾽ ἀϑυμεῖν τὸν καχῶς πράττοντα δεῖ, 
ἄνδρες, τὰ βελτίω δὲ προσδοκᾷν ἀεί. 

ΤΥ, 
Τὰ μεγάλα δῶρα τῆς τύχης ἔχει φόβον. 
καὶ τὸ σιώνυ λαμιτιρὸν οὐκ ἀκίνδυνον κυρεῖ" 
οὐδ᾽ ἀσφαλὲς σιῶν ὕψος ἐν ϑνητῷ γένει, 
ὃ περιέτρεψεν ἢ χρόνος τις ἢ φϑόνος, 

ἐπὰν ἐπ᾽ ἄκρον τις τοῦ καλῶς πράττειν δρώμῃ. 
ἡ δὲ μεσότης ἐν πᾶσιν ἀσφαλεστέρα, 
τῷ μήτε λίαν ἐν ταπεινῷ τῆς τύχης 
μέρει φέρεσϑαι, μήτ᾽ ἐν ὑψηλῷ πιάλεν. 

χᾷἀν γὰρ πέση τις ἐξ ἐλάττονος μέτρου, 

εὐπερικάλυτιτον ἔσχε τὴν δυσπραξίων" 
ὄγκου δὲ μεγάλου πτῶμα γίγνεται μέγα: 
σιρὸς γὰρ τὸ λαμπρὸν ὁ φϑόνος. βιάξεται, 

σφάλλει δ᾽ ἐκείνους, οὖς ὧν ὑψώση τύχη. 

ἙΒΠ ΤῊΝ 41Φ1ΜΖΟΥ͂. 

Ἰ, 

Εὖ γ᾽ ὃ κατάχρυσος εἶπε τοῦτ᾽ Εὐριπίδης " 
» Νικᾷ δὲ χρεία μ᾽, η κακῶς τ᾽ ὀλουμένη 

(γαρτοϑηΐιπι μὸς Η, ϑιίερβδηιβ, θεὰ παϊα φαμίλια 
οΥἰβὶ δοουΐϊωβ οὶ ὟΥ ἰηϊογίομιιβ, Αροϊοάογο ἰγδαογ, Αὶ 
υϊδευιδάδι,, 405. ἤὸῖ ῃουπίηδὶ, Αροϊ!οδοτγαιω Βοτατ 
ψεγδασπι δπιοίογοπι ἃβῃοδοὶ τοδιαἰας τοι ἰπ Ἐχοον- 
μὰ Ρ- ὃοο. Οὐυἰπᾶπι ἐΐ βἰπί, αιδεγογε ἤῦπο ποπ νϑοδὶ, 
ἌυΝΟΚ. 

ὈΙΡΗΙΠῚ δομιοηϊία 1. ε Ῥαγαδίίο ἃὉ Αἰβμεηδεὸ βεσ- 
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γαστήρ.“ ταλαιπωρότερον οὐδέν ἐστι γὰρ 
φῆς γαστρὸς, εἰς ἣν πρῶτον ἂν στώντ᾽ ἐμιββάλοις, 
ἀλλ᾽ οὐχ ἕτερον ἀγγεῖον. ἐν πήρᾳ φέροις 
ἄρτους ὧν, ἀλλ᾽ οὐ ζωμὸν, ἢ διαφϑερεῖς " 
δὲς σπυρίδα μάξας ἐμιβωλεῖς, ἀλλ᾽ οὐ φακὴῆν: 

.. 20 

οἰνάριον εἰς λάγηνον, ἀλλ᾿ οὐ κάραβον. 
εἰς τὴν ϑεοῖς ἐχϑρὼν δὲ ταύτην εἰσφορεῖς 
τὸ πάνϑ', ἑαυτοῖς οὐδὲν ὁμολογούμενα. 
κοὐ προστίϑημε τἄλλα, διότε σ“΄ωνταχοῦ 
διὼ τὴν τάλαιναν πάντα τλητὰ γίγνεται. 

, βι} 
Ουτις γὰρ αὐτὸς αὐτὸν οὐκ αἰσχύνεταε 
ουνειδόϑ᾽ αὑτῷ φαῦλα διαπειτραγμένῳ, 
σῶς τόν γε μηδὲν εἰδότ᾽ αἰσχυνϑήσεται: 

ΠῚ. 

Πένητος ὠνδρὸς οὐδὲν εὐτυχέστερον. 
σὴν γὰρ ἐπὶ τὸ χεῖρον μεταβολὴν οὐ προσδοχᾷ. 

ἘΠΤΩΝ ΜΕΝΆΝΔΡΟΥ. 

«Ἀεὶ κράτιστόν ἐστε τἀληϑῆ λέγειν 
ἐν παντὶ καιρῷ. τοῦτ᾽ ἐγὼ παρεγγυῶ 
εἰς ἀσφάλειαν τῷ βίῳ πλεῖστον μέρος. 

ναῖα Ρ. 422. εϑὲ ἀρὰ Οτοϊίζππι ἱπ Εχοογρ ϊβ Ρ. 705. «ἴα 
εἰ Μετ νοῦϑὰ ορίϊηιο εογγεχὶξ ψαϊοκοπανίι8 δὰ ΠαΥΡ. 

ἨΙΡΡΟΙ]. 8γ4. πάντα τλητὰ γίγνεται. ΜΝαῖὶσο Ἰερίπηρ ργᾶνο 
80 ΘΏ]]10 δοηδϑ πάντα ταῦτα. ἘΠιΥΙρΡ δ᾽ ΒΞ ΠαΥ  ἱπίοιν 
ἔγαθυνθαία ἱποογία βιιηὶ ἕω δα! ίοπο ἈΙμσσγαν ΟἸΧ, ΑἸ- 
ἰθγὰβ ἀπὰ8 ἢαβθοῖ ϑίοθαθιι Εἰ. ΧΧΙΝ. εἱ ΧΩΝ. ΒκυκΌκ. 

ΜΕΝΑΝΌΏΒΙ ἐεασιποηΐαπι 1. ὁ ἘΔΡυ]α οὐΐα8. ἐλπα7ι5 
᾿Ὑποβολεμαῖος, εδ᾽ ἀρᾷ ϑιοθαοιμα Τι, ΧΠ, [θἱάεπι ἐϑ0 1. 
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. ΄. 

ἅν μὲν πλέωμεν ἡμερῶν ποῦ τετεώρων, 
σκεπιτόμεϑα τὠναγκαϊ ἑκάστης ἡμέρας" 
δέον δὲ φείσασϑαί τι τοῦ γήρως χάριν, 
οὐ φειδόμεσϑ᾽, ἐφόδια περισιοιούμενοι. 

ΠΙ. 

“παντα τὰ ζῶ᾽ ἐστὶ μακαριώτερα 
καὶ νοῦν ἔχοντα μᾶλλον ὠνθρώπου πολύ. 
τὸν ὄνον ὁρῶν ἔξεστι σιρῶτα τουτονί. 
οὗτος κωκοδαίμων ἐστὶν ὁμολογουμένως. 
τούτῳ κακὸν δὲ αὐτὸν οὐδὲν γίγνεται" 
ἃ δ᾽ ἡ φύσις δέδωκε, ταῦτ᾽ ἔχει μόνα. 
ἡμεῖς δὲ, χωρὶς τῶν ἀναγκαίων κακῶν, 
αὐτοὶ παρ᾿ αὑτῶν ἕτερω σιροσσπιορίξομεν. 
λυπούμεϑ'᾽, ὧν πτάώρῃ τις" ὧν εἴπῃ κακῶς, 

ὀργιζόμεϑ᾽ " ὧν ἴδηὴ «τις ἐνύτινιον, σφόδρα , 
φοβούμεϑ᾽ " ὧν γλαὺξ ἀνακράγη, ϑεδοίκαμεν. 
ἀγωνίαι, δόξαι, φιλοτιμίαι, νόμοι, 
“ -» , - 

ἅπαντα ταῦτ᾽ ἐπίϑετω τῇ φύσει κακά, 
ΙΝ. 

Γέρων γέροντε γλῶτταν ἡδίστην ἔχει, 
͵ , 

σταῖς παιδὶ, καὶ γυναιχὶ σερόσφορον γυνὴ, 

γοσῶν τ΄ ἀνὴρ' νοσοῦντε" καὶ δυσπραξίᾳ 
ληφϑεὶς, ἐπῳωδός ἐστι τῷ πειρωμένῳ. 

τι. ΧΥ͂. 1ὰ Ὁ. ᾧ. 6 οοάίοο ἀεάϊ οὐ φοιδέμοοϑ᾽, ΠΙ. 
εδὲ ἰδίάοπη Τὶϊι. ΧΟΥΤῚ. [ἢ νυν. 6. ςοὐϊοὶδ  Ῥφρττ νον νὰ ]- 
βαία τηϑ]ίογεπι ἀεάϊ, Βαυκοκ. : 

ΙΝ. ϑεηιθηιίδηι ἐχ Ἡ]. ϑιορῃδηὶ ΠΡ 6110 βυσπιβὶε ἊΝ π- 
ἐογίοπυβ, Νεβοίο οαἱ δαοίουὶ νοϊοῦὶ δοοορίατηι ἔογεὶ ἀ6- 
Ββεαὶ, φιοὰ δὶ γεῦβϑιι5 δὲ Ὡοβίγοιι δοίαΐοιη ρογυθηονίηϊ, 
ΝΝοῖ χποτηϊηὶ δὺ5 ἰοβογα ἴῃ ἴο, ΟἸοτ οἱ οοἸ]οοίζοπο. Βκυνοκ, 
ϑεγνανὶὶ ἢος ἐγαρηνοπίαπι Ῥ᾽υἰαγο8. Μον. Τ. 1. ς 
Ὅκοι. ὙΥ̓ γυϊεη υδολίνιδ :,, Ῥεϊδιαμα. νοῦϑατα παθεὶ δεχίαδ 
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Υ. 

ἀλλ Σ. πρὸς τὸ πρᾶγμ᾽ ἔχω 
᾿ μέν: μ τ ῃ  ΦῸ ἢ, “ 3 
καπῶς. 4΄. ἐπαριστερῶς γὰρ ἀυτὸ λαμβάνεις. 

τὰ δυσχερῆ γὰρ καὶ τὸ λυπήσαντά σε 
ἔπ, ἀμα τ νλο αν, 41 Φ΄ 2. δ κι ΔΕ ὃ . " 
ὁρᾷς ἐν αὐτῷ" τὼ δ᾽ ἀγάϑ' οὐκ ἐπιβλέσπεις, 

“ δ ΠΑ 70. “- ἀποὺ , 
εὕροις δ᾽ ὧν οὐδὲν τῶν ἀπάντων, Σιμύλε, 

ἀγαϑὸν, ὅπου τι μὴ πρόσεοτι καὶ κακόν. 
᾿ ι ᾿ »"» “ιν ἐδ ἢ Ε) » 

γυνὴ πολυτελὴς, ἔστ᾽ ὀχληρὸν, οὐδ᾽ ἐᾷ 
ξῇν τὸν λαβόνϑ᾽ ὡς βούλετ᾽ " ἀλλ᾽ ἔνεστί τι 

ἀγαϑὸν ἀπ᾽ αὐτῆς, σταῖδες" ἐλϑόντ᾽ εἰς νόσον, 

φὸν ἔχοντα ταύτην ἐθεράπευσεν ἐπιμελῶς " 
ἀτυχοῦντιε συμσταρέμεινεν " ἀποϑωγνόντα τὲ 

᾿ϑαψε, «εριέστειλεν οἰκδίως. ὅρα 

εἰς ταῦϑ᾽, ὅταν λυπῇ τι τῶν καϑ' ἡμέραν. 
οὕτω γὼρ οἴσεις τῶν τὸ πρᾶγμ᾽" ὧν δ᾽ ἐκλέγῃς 
ἀεὶ τὸ λυποῦν, μηδὲν ἀντιταρατιϑ εὶς 
«ὧν προσδοκωμένων, ὀδυνήσῃ διὸ τέλους. 

Ἑπιρί τίου Αἀνουβ. Μαί μοι. Τ. 208. Ρ. γ82. υἱὲ ἘΔΡΥΙ οἰ 
Βαης ΡΙαἰατομὶ Ἰοσατα οἰϊαῃ 8, αἰΐ 86 ϑιιϑρίοαγὶ, Νοηδη ἀν 
6586 οβ8 νϑγβϑιιϑ: αἱ οοηῃίροίαγα παρ ΡΡΟΡΑΡΙ ἐγ θαϊ 

“Ἐπτγὶριἀϊ αϊοκεπανγίαβ ΠἸαίγιΡ. Ρ. 148. “ς 

Υ. Ἐταρτηθηΐατι μος, Παοῶ ἀοσατίαϊαπι ὀχ θεὲ Ὑν1π- 
τεγίομὶ ἀπο, ἐχϑίαὶ ἀρὰ ϑιόθαδυτα ρανιΐα ΤΙ. ὨΧΙΧ. 
Ῥαγιίπι ΤΊϊ. ΟΝΤΙΙ. Ὁ βυχηΐατη οϑὲ οχ ἰδιια  ἰβδίπγα ἘΔ] 
φαΐτ5. εἰ} 5. Μισογύνης. ἴπ ν. τι. ἴορὸ δὰ οοάϊοὶβ ἤδεπι 
ἀποθανόντα τε- Υ. 11: δοτίρίαγαια. ργαθῖμ! ααδηὰ Ἔχ ἷ- 
Βεηὶ οοά. οἱ (εβπεῦὶ εἀϊπο ἰὰ Τὴ. ΟΥΤΗ. 

τῶν προσδοκωμένων, ὀδυνήσῃ διοὶ τέλους. 

ὮὌς νεγίἰαὶο ρον ὧν π᾿ οἰαιιβαϊα ποῖ δϑὲ οὐ αυΐβ. Δ] Β1-- 
δαϊ. [Ι͂πὰ Δ]Π1ὲγὸ ἷοςο εὐ. πᾶρεὶ τῶν προσλελεγμένων, οὐ 
υνήσῃ διὰ τέλους. Ἱπερίιπῃ ἰδία οὐ δυνήση, ἀποά 56 1-- 

ὙΑΥῚ Ποη, ἀοθοθαΐ, δηϑᾶπι ἀδάϊ! πιπίαπάϊ ρᾶγιἰοὶρὶϊ τῶν. 
“προσλεγομένων, πε Ἰδοὶϊϊο εϑὲ Οοϑμοῦῖ. Οτοίίιϑ πἰγο-- 
46 ἴῃ Ἴοθοὺ ἀεάι!ξ τῶν προσδεχομένων, εἰ διοὶ τέλους ταῦι- 
αν ἴῃ διατελεῖν. Βκυκχοκο 
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ΥἹ. 
ΒῚ γὰρ ἐγένου σὺ, Τρόφιμε, τῶν πάντων μόνος, 
ὅτ᾽ ἔτικτεν. οἱ μήτηρ σ᾽, ἐφ᾽ ὦ γε διατελεῖν 
πράττων ἃ βούλει, καὶ διευτυχῶν ἀεὶ, 
καὶ τοῦτο τῶν ϑεῶν τις εἱμολόγησέ σοι, " 

ὀρϑώς ἀγῳνακτεῖς.: ἔστι γὰρ σ᾽ ἐψευσμένος, 
ἄτοπόν τε πεποίηκ᾽. εἰ δ᾽ ἐτεὶ τοῖς αὐτοῖς νόμοις, 
ἐφ᾽ οἷσπερ ἡμεῖς, ἔσπασας τὸν ἀέρα 
φὸν κοινὸν, ἵνω σοί τι τραγιχώτερον λαλῶ, 
οἰστέον ἄμεινον ταῦτα καὶ λογιστέον. 
τὸ δὲ κεφάλαιον τῶν λόγων" ἄνθρωπος εἶ, 
οὗ μεταβολὴν ϑᾶττον πρὸς ὕψος, καὶ πάλλεν 
ταπεινότητα, ζῶον οὐδὲν λαμβάνει" ᾿ 
καὶ μάλα δικαίως. ἀσϑενέστερον γὰρ ὃν 
φύσει, μεγίστοις οἰχονομεῖται πιράγμασιν " 
ὅταν στέση δὲ, σιλεῖστα συντρίβει καλά, 

σὺ δ᾽ οὔϑ᾽ ὑπερβάλλοντα, Ἐρόφιμ᾽, ἀπώλεσας 
ἀγαθά" «ὰ νυνὶ δ᾽ ἐστὶ μέτριώ σοι κακά" 
ὡς τἀγώμεσόν «του καὶ τὸ λοιπὸν εὖ φέρε. 

ὙΠ, 
Εἰρήνη γεωργὸν κἀν πέτραις, 

τρέρει καλῶς" πιόλεμος δὲ κἀν πεδίῳ κακῶρ: 

ΟΣ 
Θυγάτηρ ἐπίγαμος, κἄν ὅλως μηδὲν λαλῇ, 
διὰ τοῦ σιωτιᾷν έδανὰ σιερὶ αὐτῆς λέγει. 

ὙἹ. Ἐγαρτοομίαπι ἴιοο, ἃ Ῥ)]υἰάτοο ἐπ υὐοπβοϊαιοτῖο 
δὰ Αρο!οπίαπι δεγναίπαι, οδὲ πὶ Εχοογρὶϊ Οσγοιῖὶ Ρ. δὰ 
ΝΠ. εἐδὲ δριὰ διοβδοῦτα Τίῖι. τὺ. ἴρθίάδεπι δδὶ 
“Τὰ. ΤΧΧΥΤ. ΙΧ. Τῖι. Ν. Βκυκοκ. ὍὌς ΥἹ. ν. Ὑνγιίεη-- 
Ἰραᾶο!. αὐ ΡΙαίατοι, Τὶ 1. Ρ. ἄιι. 54. ἌΡΗΝ Ἀρὶα ᾿ 
τολύνουβ. ἴῃ ῬΙα αγοῖι. Ρ. 709. 

ΝῈ 2. ἐφ᾽ ᾧ γε. ϑογίδε ἐφ᾽ ᾧτε. 



ὝΝΩΜΑΙ. 20 

μα ΝΑ ιν 

ΠΙλεονεξίωα “μέγιστον ἀνθρώποις κακόν. 
οἱ γὰρ ϑέλοντες προολαβεῖν τὰ τῶν πέλας, 
ἀποτυγχάγουσε “«-ολλάκις νικώμενοι, 
φὰ δ᾽ ἴδια προστιϑέασι τοῖς ἀλλοτρίοις. 

Οὐπώςσοι᾽ ἐζήλωσω «-τολυτελῆ νεκρόν. 
εἰς τὸν ἴσον οἶκον τῷ σφόδρ᾽ ἔρχετ εὐτελεῖ, 

ΧΙ. 
ἽΜὴ τοῦτο βλέψης, εἰ νεώτερος λέγω, 
ἀλλ᾽ εἰ φρονούντων τοὺς λόγους ὠνδρῶν ἐρώ. 

: ΧΗ. 
Ο σκληρότατος σπτρὸς υἱὸν ἐν τῷ νουϑετεῖν, 
φοῖς μὲν λόγοις πικρός ἐστι, τοῖς δ᾽ ἔργοις πατήρ: 

ἐδ ἀμ ΜεΝΝΝ ι 
Οστις δὲ διαβολαῖσι πείϑεται ταχὺ,. 
ἤτοι πονηρὸς αὐτὸς ἐστι τοὺς τρύπους, 
ἢ παντάπασι παιδαρίου γνώμην ἔχει. 

ΧΙΥ, 
Οὔτ᾽ ἐκ χερὸς μεϑέντω καρτερὸν λίϑον ἊΨ 
ῥᾷον κατασχεῖν, οὔτ᾽ ἀπὸ γλώττης λόγον. ; 

Χ. Ἐτγαστηοπῖθχ ἤος ὁ ῬοΥΙΩΠΉΪα δυτηΐαση, ἀπάτα Τ 6: 
γϑηϊ5 θ΄ Απᾶνίαην βαλτ ἐγαπϑίι!, οδὲ ἴὰ ϑιοθαοὶ ΕἼο-- 
Ὑ1}, Τιι, ΟΧΧΕΥ. Ῥουα δυτημῖ! ΟΥ̓ ΟΣ τῆϑητι5. 1 οτη 6 - 
ἄανῖ!. Οὐοα 5εααϊυῦ οϑὲ δριιά οὐ θηλ διορδθιης 
Τὴ ὉΠῚ. Τὴ ροβίγοσζηο νϑϑιι- βου ρέσγαιη οἴ 15. 5Θ ποῦς 
Τπηργοβδαθ διό θδοιΒ Βαθοὶ ἀλλ εἰ φρονοῦντος τοὺς λύγους 
ἀνδρὸς ἐρῶ. οἰαπάϊςαηὶα νοῦϑα, ποιὰ ΒΘ ]εἰϊ διὰ πὶ 
εὐπεπἀαιῖο, ἀνδρὸς φέρω. ΧΠ. ἱδίάομι εδὲ Τὶς, ΠΧΧΧΊΙΗ, 
Βκπκυκοκ. 

ΧΠΙ. Ἐπὶ ἀρὰ διοβδοιτα. μαθε βοηιθηίία Τῆι. ΧΙΗ, 
Ὦδοϊο οοά. ἴὴ 1. ψεῦϑιι παροὶ σπείϑεται. ΧΙΥ. τθιάοιῃ, 
Τιι, ΧΧΧΥ. Ο6 βεχαϊϊαι αὦ ἘΔΡαϊατα ρον ποὶ οττῖτ8 
ἀϊπαϊας ἔμὶ χεωργός. Ἐδὲ ἀρὰ διοθασυμι ΤΊϊ, Ὑ, Ῥκυκποκ. 
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ΧΥ. 
Οὗτος κράτιστός ἐστ᾽ ἀνὴρ, ὦ Γοργία, 
οστις αδικεῖσϑαι πλεῖστ᾽ ἐπίσταται βροτῶν. 

ΧΥΙ. 
Τὸ κουφότατον σε τῶν. καχῶν πώντων δάκνει, 
στενία. τί γὰρ τοῦτ᾽ ἔστιν, ἧς γένοιτ᾽ ἂν εἷς 
φίλος βοηϑήσας ἰατρὸς ῥᾳδίως; 

; ᾿ ἍἌΥΙ. 

Τρία γάρ ἐστι, δέσποτα, 
δι ὧν ἅπαντα γίγνετ᾽, ἢ κατὰ τοὺς νόμους, 
ἢ ταῖς ἀνάγκαις, ἢ τὸ τρίτον ἔϑει τινί. 

ΧΥΠΠ. 
Τῷ μὲν τὸ σῶμα διατεϑειμένῳ κακῶς 
χρεία ᾽στὶν ἰατροῦ" τῷ δὲ τὴν ψυχὴν, φίλου. 
λύπην γὰρ εὔνους οἷδε ϑεραϊτεύειν λόγος. 

ΧΙΧ, 
Ὑπερήφανόν σπου γίγνεϑ᾽ ἢ λίαν τρυφή " 
ὃ τὲ σπιλοῦτος ἐξώκειλε τὸν κεχτημένον. 
εἰς ἕτερον ἦϑος, οὐκ ἐν ᾧ τὸ πρόσϑεν ἦν. 

ἌΧ, 
“Ὥιμὴν ἐγὼ τοὺς σελουσίους, ὦ Φανία, 

ΧΥῚ. Ἐγαρυγθηΐαην εδὲ ὁ ΕΆΡΌΪα οαΐι5. εἰτα]5. Χι,8α- 
φιστηξ, ἃρυὰ διονάρυπι, Τὴ. ΧΟΝν. Οὐυοΐά 5εαιΐίων Ρεγ- 
ἐϊπδὶ ἘΝ σαΐι5 {ἰτα]τι5 δ επεμπραμένη. ϑόγνα- 
ἴστ ἃ δίοθαεο Τίι. ΧΙΠΠ, οανοπάανὶι Βομε εἴα, ἴὰ οοὰ. 
βογίρί τη πὸρ γένεται, 564 γένετ. ΧΥΤΙΙ. ὁδὶ ἀραιὰ 8ι0-- 
Βαδοιπι Τίι. ΟΧΊν, Μιθγὶ ἐχμίβοῦι ἴῃ αἱ. ν. εὔνους φί- 
λοξ, Ῥόγρόγᾶμα, δ σογϑις δἰ δὶ ἰορί ταῦ, ἀπὰς ψεγᾶτα 
Ἰεοιοποῖα τοϑεϊξεὶ εὔνους λόγος. Βκυκοκ, 

δεπέοπιὶα ΧΙΧ. εδὶ ἀρὰ διορθαθυσ Τίς. ΧΟΠῚ, δεσαοης 
Τιι. ΧΟΝΤΙ. ΧΧΙ. βυμιΐα εϑὲ ὁ Εαθυΐα οαἷο5 {ἰξαϊι5 ἄτι ρο-- 
δίσια.: βεγνανῖὶ βαπὶ ἰδ δίοθαοι5 Τίι. ΕΧΙΨ, ΑἸτοῦ νὸς 
88. ἴῃ οὐ. κἰς "δου ρία5 65ι: παρὰ τίνε τἀνόητά ὔ οὗτο 
ὄψεται; ΧΧΗ͂Ι, ἰδίάεπι εθὲ Τιί, ΧΕΥ͂Ι. Ὁπίπια ΤΙ ΟΥ̓Π, 
Βκυκχοκ, 



ΤΝΩΜΑκ. 267 

οἷς μὴ τὸ δανείξεσϑαι πρόσεστιν, οὐ στένειν 
τὰς νύχχας» οὐδὲ στρεφομένους ἄνω κάτω 

ΟΠΙΟῚ λέγειν: ἡδὺν δὲ καὶ πρᾶόν τινὰ 
ὕπνον καϑεύδειν, ἀλλὰ τῶν πτωχῶν τινά, 
ψυνὶ δὲ καὶ τοὺς μαχαρίους καλουμένους 
ὑμᾶς, ὁρῶ ποιοῦντας ἡμῖν ἐμφερῆ. 

ΧΧΙ. 

.4λλ ὅταν ἐρῶντα νοῦν ἔχειν τις ἀξιοῖ, 
“ταρὸ τίνει τἀγόητον οὗτος ὄψεται: 

ἰ ΧΧΠ. 
Ο προκαταγιγνώσκων δὲ πρὶν ἀκοῦσαι σαφῶς, 

αὐτὸς πονηδός ἐστι, πιστεύσας κακώς. 

ΧΧΠΙ. 
Πολλοὺς δ᾽ ἀνάγκην γὰρ πονηροὺς οἵδ᾽ ἐγὼ, 
ὅταν ἀτυχήσωσιν, γεγονόνας, οὐ φύσι 
ὄντας τοιούτους. 

ΒΕ ΤΩΝ ΦΙΛΉΜΟΝΟΣ. 
πο ᾿ 

“2γαϑῆς γυναικός ἐστιν, ὦ Νικοστράτη, 
με"ὴ κρείττον εἶναι τἀνδρὸς, ἀλλ ὑπήκοον. ἡ 
γυνὴ δὲ νικῶσ᾽ ἄνδρα, κωκόν ἐστιν μέγα. 

ὴ Π. ' 

«νὴρ δίκαιός ἐστιν, οὐχ ὁ μὴ ἀδικῶν, 
ἀλλ᾽ ὅστις, ἀδικεῖν δυνάμενος, μὴ βούλεται. 

ΧΧΙ, .. ΡΙασεὶ φαοά οοἄεχ Βαβεὶ, τἀνόητά γ᾽ --. 

ῬΗΙΠΕΜΟΝΙΒ βεπιδηϊία 1. οδὶ δρυᾷ δίοραοατα ΤΙ, 
ΤΧΧΙΝ. [ρθἱάθ οδὲ Π. Τιι. ΙΧ. Βευνοκ. {. ἀπ 1168 
νεγὶ ῬΕΙΠοιΩοηΐ5. 6586. Ῥοιϊα8 Οἰγ ϑἐϊδηὶ οΟ]0}}5 νἱἀ εἶτ, 



10 

208. ΚΩΜΙΚΩΝ 

οὐδ᾽ ὃς τὰ μικρὰ λαμβάνειν ἀπέσχετο, 
ἀλλ᾽ ὃς τὰ μεγάλα καρτερεῖ μὴ λαμιββώνων, 
ἔχειν δυνώμενος καὶ κρατεῖν ἀξὴ μίως. 

οὐδ᾽ ὅς γε ταῦτα πώντα διατηρεῖ μόνον, 
ἀλλ᾽ ὅστις ἄδολον γνησίαν τ᾽ ἔχων φύσιν, 
εἶναι δίκαιος, κοὐ δοκεῖν εἶναι ϑέλει. 

"ῳ Π. 
ἘΤ τις δὲ ϑυσίαν προσφέρων, ὦ Πάμφιλερ 
φαύρων γε σιλῆϑος, ἢ ἐρίφων, ἢ νὴ Δία 

ἑτέρων τοιούτων, ἢ κατασχευάσματα, 

χρυσᾶς ποΐήσας χλαμύδας, ἤτοι στορφυρᾶς, 
ἢ δὲ ἐλέφαντος ἢ σμαράγδου ξώδια, 7 
εὔνουν νομέζει τὸν ϑεὸν καϑιστάναι, 
σιεσυλάνητ᾽ ἐκεῖνος, καὶ φρένας κούφας ἔχει. 

δεῖ γὰρ τὸν ἄνδρα χρήσιμον πεφυκέναι, 
μὴ παρϑένους φϑείροντα, μὴ μοιχώμενον, . 
κλέπτοντα, καὶ 'σφάττοντα χρημώτων χάριν. 

μηδὲ βελόνης, 
ὦ φἰλτατ᾽, ἐπιϑύμησον ἀλλοτρίας σιοτέ, 
ὁ ϑεὸς γὰρ ἔργοις τοῖς δικαίοις ἥδεται" 
σ«τονοὔῦντα δ᾽ ἐᾷ τὸν ἴδιον ὑψῶσαι βίον, 

ΠῚ. Ἐγαρπηοδίαπη ἤος, ουΐὰ5. Ὧ6 τηϊηϊπιᾶ Ρὰγ5 ἃρυὰ 
πποιηαιτ Ῥτοία πογὰπὶ δογίρίογοιη. οσουνγῖῖ, ςΤογίδείϊ πα 
Ἰαιιύδηε Ἐοοϊεδἰαϑιϊοὶ, ἄἀὲ δυοίοσε πο οοπβοηϊί δε, 
ῬΕ οπιοπὶ {ἴδ ἰᾷ Ταδὶίηνιϑ: ΟἹ θη 5 νόγὸ οἱ Ἐπβοθία5 
ἹΜεποπόγο, Αουϊουὶ δαϊνῖ5. δια ΐπη ΟΟΥ ὰν ϑαβρίοίο ποὰ-- 
ἀὐσϊτ οθ56. ΠῸΒ νδιϑιβ, δεἃ οδάδθη μὰ ἔγαμὰς Μοπαπόνο 
το ῬΕΪοποπὶ αϑηοίοβ, πᾶ ὁγιιάπ Ομτβεϊα πὶ 5.0 }}}15, 
Οτρίιοο, ϑόρβοο! αἰϊδαιας Γαγ πὴ δι ρροδαογαηξ γογβα, 
αυΐθιῖ οοἰοη ον νοϊουὰ ὶ βαρ οι τ. Ρ᾽δοίτἰ8. πα 8Ὁ-- 
Πονγογο ΟΠ γἰβεϊαπδτὰ ἀἰβοί ρ! απι, Ι ἐΐ5 ἀϊρογοη ἀϊβ ΟὉ-᾿ 
βογναὶϊβ τ σού. δὦ ΟἸοηχοπίοπη υἰϑὶ βδαμαβ, ἂρ 
«ποῦν οχϑίδηϊ Ρ. 720. ϑδυρὶ διιΐίΐοῃ ἰῃ Ἐχςεγριϊβ. Οτοὶ 
Ρ. γ5)η. Βκυΐοκ. Ὗ ᾿ 



ιὸ τὴν γῆν ἀροῦντα νύχτα καὶ τὴν ἡμέραν: 
ϑεῷ δὲ ϑῦε διὰ τέλους δίκαιος ὦν, 

μὴ λαμσιρὸς ὧν ταῖς χλαμυύσιν ὡς τῇ καρδίᾳ. 
βοοντῆς δ᾽ ἀκούσας μηδαμῶς πόῤῥω φύγης, 
μηδὲν συνειδὼς αὐτὸς αὐτῷ, δέσποτα. 

20 ὁ γὰρ ϑεὸς βλέπει σε πλησίον πτἀρών. 
ἹΥ. 

Ἦδιον οὐδὲν, οὐδὲ μουσικώτερον 
ἔστ᾽, ἢ δύνασϑαι λοιδορούμενον φέρειν. 
ὁ λοιδορῶν γὰρ, ἐὼν ὁ λοιδορούμενος 
ιὴ προσποιῆται, λοιδορεῖται λοιδορῶν. 

Υ. 

τις, οὐδὲν ἧττον, δέσποτα, 

ὃς ἐστιν, ἄν ἀνϑρῶπος ἦ. 

“ ὝΙ. 

Οὐκ ἔστιν ἡμῖν οὐδεμία Τύχη ϑεὸς, 
᾿ οὐκ ἔστιν" ἀλλὰ ταὐτόματον, ὃ γίγνεταε 
ὡς ἔτυχ᾽ ἑκάστῳ, προσαγορεύεται Τύχη. 

ὝΠ. 
Οὔτε γὰρ ἰατρὸς οὐδὲ εἷς, ἂν εὖ σκοπῆς, 

Ἀν δοῦλος ᾿ 

2) 
ἄνϑρωπος οὗτ 

ΤΥ. ϑυτηΐα εϑὲ δος βδοηἰθηϊία 6 ΕἈΡΏΪα οαϊὰβ εἰ }5 
Ἐπιδικαζόμενος, οδἴαιο ἀριιὰ διοβθάθαμη Τῆι. ΧΙΧ. Νοὰ 
δηλ νου οσαηὶ δἀϊίοσοβ οἰδυάίσανο νούϑατη ὅ. ἴθ ἀπὸ 
"ἂν ργτὸ ἐὰν ἰοροβθαίιν. Βπυκοκ. Οαἷδ ἰᾶτα ΟῚ τηϊΓοίτ, 
Βα οἰσίθτη δὰ ἂν ἴῃ νοῦϑι 2. 86 6τι. ἔγασπι. πο Οἴδη 1588 ὃ 

Υ. δι Βᾶδο βοπίθηϊα ἀρὰ διοθδόσταη Τῆς, ΧΙ. Τὴ 
οοἄ. δαροβίἑηβ ΕᾺΡΌΪαΘ. ἐἰϊα]ι5 Ἐξοικεζόμενοι, ἀαθπὶ ἴῃ 
ἘΔΡΥίοΙ οαία!οσο πὸ τορογῖο. Βαυκοκ. 

ΥἹ, ϑδεγνανὴ πᾶης βϑηϊθηἐϊδτη (Ἰοτηθη8. ΑἸοχ. Ρ. 720. 
πὰρ ἂμ τοί ἴῃ Ἐχεογρία δα σοί! Ρ. 778. 
Βκυκοκ, 
ΗΠ. ΧΙ. εἰ ΧΙ. βαπὲ πὰ ϑιοθδοὶ Τὶς, ΟἿ], ἴπ ρυΐμηο 

Διαριιθηῖο ὑγὸὼ ἄν εὖ οχοπῆς οοα. δαρεὶ ἄνεν κόπου. 
ϑεουπάμπηι δυταΐατη ὁδὲ 6 ἘΔΡαΪα οὐλιι8. εἰ] 8. Σχελικός. 

ο ϑε ἴῃ οοἀ. Ἰοχαμδ Ῥγδοῖον διυοΐουτῖβ πα θῺ ἈΪΏ1] ΠαΡοῖ. 
τὐεπι νοίβιιϑ βἰποοσαια ἰδοϊϊοποιθ ταϑεϊταϊ,. [Ι͂ὰὰ οοὰ. 



ΦΨ΄ 

ΦΠΠ ΚΏΜΙΚΩΝ 

τοὺς αὐτὸς αὐτοῦ βούλεϑ' ὑγιαίνειν φίλους, 
οὔτε στρατιώτης σπτόλιν ὁρᾷν ἄνευ κακοῦ. 

ἸΠὠντ᾽ ἐστὶν ἐξευρεῖν, ἐὰν μὴ τὸν πόνον 
φεύγῃ τις, ὃς πρόσεστι τοῖς ζητουμένοις, 

Πολὺ μεῖζόν ἐστι τοῦ κακῶς ἔχειν κακὸν, 
τὸ καϑ' ἕνα πᾶσι τοῖς ἐπισκοπουμένοις Ὁ 
δεῖν τὸν κακῶς ἔχοντα, πὡς ἔχει, λέγειν. 

Χ, “τ: ΒῊ 
“Α.. Σύρα, Σύρα. Σ. Τί ἐστι; Α4. Πῶς ἡμῖν ἔχεις: 
Σ. Μηδέποτ᾽ ἐρώτα τοῦτ᾽, ἐπὰν γέροντ᾽ ἴδῃς, 

, ἢ γραῦν τιν᾽" ἴσϑε δ᾽ εὐθὺς, ὅτι κακῶς ἔχει. 
ΧΙ. 

“ἄνϑρωπον ὄντα ὑάδιον 'πταραινέσαι 
ἐστὶν, σιοιῆσαι δ᾽ ἀὐτὸν οὐχὲ ῥάδιον. 

.} 

ν : πὰ εἴ Ὁ Ἵ 

βου ρίαμη ἕτερον, Ὥθὴ, τὶ νρο, ἑτέρων: ρ86 ψογῸ 2]-- 
τεσ ἀν σα τα. αὐ ϊάϊ, ὩΡΕ ̓ οἰπ ἢθιιϑ τῶν πὰρ 1ὲ- 
Ῥγαγίογισα ἱπουγίᾶ ρου υδιη δαθρὸ οπιίδϑιι5. ζαϊ!: 

ἕτερον τὸ τ᾽ ἀλγεῖν καὶ τὸ ϑεωρεῖν ἔστ᾽ ἴσως. 
αἰ οἰΐαπι ΡΒ ρρὶ ϑεγβαση γτϑβε αὐ πηι: 4 

. ἕτερόν τε τὸ λέγειν ἐστὶ καὶ τὸ πεπονθέναι. 
ϑἰο. νογϑὺβ ααΐ ἰπἴγα ἰηίον τηοηοβίίοδα ὁσουντῖε, 5} 1 -- 
ἴὰ]ο εἰς λόγον, ἈΝ ον ὁδὶ ϑόρβος δ ἱπ Θεά, (ο]. πὸ- 
δίγαθ οὐϊεοι 5 Ἰορὶ ἀοθει: 

χωρὶς τὸ τ᾽ εἴπεῖν πολλὰ, καὶ τὸ τὼ καίρια, 
ὶς Βαυνοκ. ; 

ΨΗΙ. ϑυπαϊαπι ἐσ ἘΔΡυΐα οὐΐ εἰλο] 5. δα Αἀταψέυδό-- 
Ἥενος, οδὶ ἀρῃἃ ϑισθαάδαμι Τίι. ΧΧΙΧ, Θυοὰ 
Ἰ ἰάθη εδὲ Τὶι. Ο. βυπίππαιε ὁ ΕΆΡαΪα οαΐπ5. ἩΠῸΪα5 
Ὀΐϑ86. θεν δεῖς λύστης νοὶ δήύστις. Χι, εβὲ ἰβδίάεπι 
ἜΝ ΟΥΥΗ. Αἀάϊατα ἴῃ τοι ΕἸογἐσίο ἀυσνιαπὰ 
Ὑέγβασι, ἃ ὙΥ̓ἰπἰογίοπο ὀἰπΐβδιιση, σοάδχ ποῖ ἀβποβείε: 

καλὸν τὸ ϑνήσκειν ἔστιν ἐπὶ ΤῊΝ λέγειν. 
᾿; ; Αὐνύκ. 

- 
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φεχμήριον δὲ τοὺς ἰατροὺς οἶδ᾽ ἐγὼ 
ὑπὲρ ἐγκρατείας τοῖς νοσοῦσιν εὖ σφύδρω 
πάντας λαλοῦντας" εἶν ἐπὰν «πταίσωσί τι, 

αὐτοὺς ποιοῦντας πάνϑ'᾽, ὅσ' οὐκ ἑΐων τότε. 
ἕτερον τὸ δ᾽ ἀλγεῖν καὶ τὸ ϑεωρὲῖν ἔστ᾽ ἴσως. ἡ 

ΧΗ, 

«4. Τίς ἐστιν οὗτος; Β. ]ατρός. 2: (Ὡς κακῶς 
' Ὁ χθές 

ἅπας ἰατρὸς, ὧν κακῶς μηδεὶς ἔχη. 

ΧΗ]. 

Τὸν μὴ λέγοντα τῶν δεόντων μηδὲ ἕν, 
μακρὸν νόμιζε, χᾷἂν δυ εἴπῃ συλλαβάς. 
φὸν δ᾽ εὖ λέγοντα μὴ νόμιξ᾽ εἶναι μακρὸν, " 
μηδ᾽ ἄν σφόδρ᾽ εἴπὴ πολλὰ, καὶ πολὺν χρόψον. 
τεκμήριον δὲ τοῦδε τὸν Ὅμηρον λάβε. 
οὗτος γὰρ ἡμῖν μυριάδας ἐπῶν γράφει, 
ἀλλ᾽ οὐδὲ εἷς Ομηρον εἴρηκεν μακρόν. 

ΧΙΨΝ. 
Τὶ τὰ δώκρυ᾽ ἡμῖν τῶν κακῶν ἣν φάρμακον,. 
ἀεί ϑ᾽ ὁ κλαύσας τοῦ πονεῖν ἐπαύετο, 

ΧΙ. ὅ. Ῥοϑὲ δὲ ἱπίογραηρο. --- Εἰ, τοὺς γὰρ ἴατρ. --ι. 
ΧΗ. εθὲ ἀρὰ διοθαθὰ Τὶ. ΧΧΧΥ. υὐείπημμ, 

{4 τηαϊε ὟΝ Ἰαἰογίομιιβ Δεηδηάτ οἰ8. ἐπηχ ἰϑοι , οϑὶ ἀρὰ 
ἰοθαθατῃ, ααΐηὶο νογϑὶ ἀοἔβοίατμι, ΤῊ. ΟΥ̓ ΤῚ. ἀθὶ ρταθ- 

ον διιοίουῖβ ποῖπθὴ ἘΑΡυΪα8 οἰΐδιῃ ἰπάθχ Ὠάθοίαρ ὁ πὰ 
ἀοϑαχηέατω; Σαάῤδιος. ΚΝ Θτι5. ἰϑϑἰτηο8. ἢ 08. ψΓϑι15. οἰϊαξ δεϊατα 
Ῥ᾽αίατοῆ5. ἴῃ (οηδοϊδίουίο δὰ Ἀροϊ]ομίπη. [᾿ 1. οοᾷ. 
ϑίομθαοὶ δΒαβεῖ αἱ ῬΙπαγ 5, ἡμῖν. [ἢ 6. Βαθεὶ οἰΐαπι 
ἐάν τε χλαίῃης, ἄν τὸ μή. Ὥνο ροβίγεμπιὶ ροβϑίπαθ ἃ 11-- - 
Ῥγαγ 5. Βα δ 1 ποσὶ. ἴῃ ϑἰοθδδὶ οοά. βίο Ἱεριαΐαν: 

τί δὴ ποεῖς πλέον οὐδέν. ἡ λύπη σ᾽ ἔχξε ἔ 
ὥσπερ τὸ δένδρον τοῦτο καρπὸν, τὸ δάκρυον. 

Ἴὴ ῬΙπΐατομὶ νγο δά ον ΑἸάίπα ῥ. 97. 1. 15. 
τί οὖν πλέον ποιοῦμεν. οὐϑέν. ἡ λύπη δ᾽ ἔχει 
ὥοπεῤ τὰ δένδρα παρπὸὺν, τὰ δαάχρυὰ, ; 
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ἠλλαττόμεσϑ᾽ ὧν δώκρυα, δόντες χρυσίον. 
- δ᾽ » , ΠῚ ᾿ " “ ᾿ ν ) 

γῦν δ᾽ οὐ προσέχει τὰ πράγματ᾽, οὐδ᾽ ὠποβλέπει 
ἐς ταῦτα, δέσποτ᾽, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν ὁδὸν, 
ἐάν τε κλαίῃς, ἄν τε μὴ, πορεύσεται. 
τί οὖν τιλέον σοί γ᾽ : οὐδέν. ἡ λύττη δ᾽ ἀεὶ, 
ὥσπερ τὰ δένδρα καρπὸν, ἔχει τὰ δάκρυα. 

ΒἘῊ ΤΩΝ ΔΙΟΔΏΡΟΥ. 
᾿γὼ μὲν οὖν τὸν νόμον ἐμαυτῷ τουτονὶ 
εἰϑεμαι δοχεμάζων, ὥσπερ εἴρηται, ποιεῖγ. 
πρεῖττον γάρ ἐστιν εὖ τεϑραμμένην λαβεῖν, 
γυναῖκ ἄπροικον, ἢ κακὴν μετὰ χρημάτων, 
φὴν ἐσομένην καὶ ταῦτα μέτοχον τοῦ βίου. 

Βορι οἶα ὁπηοηαραί : 

τὶ οὖν πλέον ἔχομεν; οὐδέν. ἡ λύπη δ᾽ ἔχεξ 
ὥσπερ τὰ δένδρα, καρπὸν οἵ τὰ δάκρυα. 

ΝοΙ ποτὰ 6856 ΟΡίποῦ ἴῃ Αἰἰοογυπι Ροείαγεπι ᾿δοϊΐοης 
ἀὐϊτοπι, οὐἱ ἰδ ργοποίθθη οὗ 85 μοβίξζαη μἷασεοὶ εἰ 
ξεπυϊπιτι υἱἀοαίϊασ, Νίδὶ τὰς [}}θΟ'᾽;ορὶπίο, πε! ουὶ Βὰ5 
ΔΥΪθῸ8. οοπίεοῖυσατηι ΡΟ οἰ ἰαϊα5. 5ατη : 

αἱ οὖν πλίον σοΐ γ᾽; οὐδέν. ἢ λύπη δ᾽ ἀεὶ, 
ὥσπερ τὰ δένδρα καρπὸν, ἔχει τὰ δάκρυα. 

Ἐπσ Βος Ρ οτονὶβ ἔγοβρτποηῖο ὀχργοβδὶ δὲ ν γϑι8 οἷδ-: 
᾿σαπιεϊβδίταὶ Μι Απὶ. Μαγοιὶ, {ιο5 105. ϑοαϊ σον Ὁ. Τγὰ- 

ε86, Οὐμϊοὶ ναι, 6556. ἐγοσίϊϊ, 
Ηδσυς, βὶ σαογεὶ ας, οἰαϊδιι, Π 105 
χηδαϊοίηα ἤπογεὶ πΐϑογὶ 5 τη οὐ δ πιτῃ, 
αὐτὸ Ῥαγαη δε Ἰαου πιο οσομίγα ἔογεοῖ; 
σπης ἧδες δὰ τηϊππδηία τηᾶ]α ποῖ τπηαρβ ναϊοηξ, 
“άδιη παϑηΐα ργδοῆοδε αὐ ἐχοϊϊαη ο5 τποτγίαοβ, 
Ἐδ5 ἰατθίάδο σομβὶ τη, ἤθη Πεϊυπι Ι 

Βκυνοκ.. 
ὈΙΌΠΟΙΠΙ ἐταρπιοιΐαση εθὲ ἀρὰ ϑδίιοβθαεπι Τί 

ΧΧΙΙ. Βκυνοκ. 
85. τὴν ἐσομένην καὶ ταῦτα ---Ὄ. Αἄνενίο ἤογπηΐαπι καὶ 

φαῖτα ρΡοβιροβίϊαπι ραν ϊοὶρίο: ιοα οδὲ ἰοπβο Γαγίβδίππιπι,. 
ΑἸϊμὰ φχοιηρίαμη εχ Αὐἰβιϊὰς οἰϊανὶ Ἡοοβενεοα. δὰ Ὑἱβεν. 
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ΒΗ ΎΩΝ ΕΥ̓ΒΟΥΛΟΥ͂. 
Τρεῖς γὰρ μόνους κρατῆρας ἐγκεραννύω 
τοῖς εὖ φρονοῦσι" τὸν μὲν ὑγιείας ἕνα, 
ὃν πρῶτον ἐχετίνουσι" τὸν δὲ δεύτερον 
ἔρωτος ἡδονῆς τε" τὸν τρίτον δ᾽ ὕπνου, 
ὃν εἰσπιόντες οἱ σοφοὶ κεκλημένοι 
οἴκαδε βαδίζουσ᾽ " ὁ δὲ τέταρτος οὐκ ἔτι 
ἡμέτερος ἔστ᾽, ὠλλ᾽ ὕβρεος" ὁ δὲ στέμσιτος, βοῆς" 
ἕκτος δὲ κώμων " ἕβδομος δ᾽ ὑπωσπίων" 

ὄγδοος ἀνακλητόρων" ὁ δ᾽ ἔννατος χολῆς" 
δέχατος δὲ μανίας, ὥστε καὶ βάλλειν ποιεῖν. 

σολὺς γὼρ εἰς ἔν μιχρὸν ἀγγεῖον χυϑεὶς 
ὑποσκελίζει ῥᾷστα τοὺς «ιεπτωκότας. 

Ρ- 177. [1ρ8. Οὐον τηοπδο, Ρϑβϑῖπ ἰοϑὶ καὶ ταῦτα μεέ»-- 
τοι, τιδὶ βιυθοοίηση μέντοι ἴουτηαϊαθ σὰ αἰοί. 80:1-- 
ἊΝ ϑοογαίϊςυβ Ἐγγχίαθ οὰρ. το. χαὲ ταῦτα μέντοι ταμά-- 
ἑιστα φίλω τὲ ὄντε καὶ συγγενέξ. ςξἀρ. τι. καὶ ταῦτα μέν-- 
τοὶ χαὶ τῆς πόλεως χαὶ τῶν νόμων κωλυόντων. Ἐνοάοτα 
χροᾶο. βογὶρίππι οἂρ. 17. ὈΥΐοΓο8. οἀϊίομο8. μά θοηῖ: καὶ 
ταῦτα μέντοι τῷ ἀχρείῳ τοῦ σιδήρου. 864. Βοροκβίι5 ἂε-- 
αἴ: καὶ ταῦτα μὲν τῷ ἀχρ. τ. σι δο οαιι88 πιαίδἰ οτὶϑ 
ΑἸ]αία ρῥγδοίαι. ρ. ΧΧΧΗΙ.:,, τα φαατα Ἰορογοίαν καὶ ταῦτα 
μέντοι, ϑοΥρϑὶ μὲν, ΕΧ τιϑὶ βου ηΐβ: τὸν ΕΧ 864. τῷ νἱ- 
ἀείαν ογίατη 6586. Ῥεηΐααο δἀ4ο, γάτα 6586 θχειηρία, 
ὉΔῚ πᾶῆς ἐουπη]άτη ( νου ο δὴ ἰπτὰ αὐἀδοφμθ) 86 αι 
γεγρῦπι δπἰϊη. δουιρίου. ϑδοονγαϊίοιιϑ, Ζιιθίη ΠΌΡΟΣ ἀἰ-- 
χεσπηΐ δηπομοη, ἂς ἰερ οὰρ. ὅ. Ρ. ὃ. οδάοΙρ.. καὶ 
ταῦτα ἕἔνιοε αὐτῶν καὶ τοὺς αὐτῶν υἱεῖς τῷ Κρόνῳ 
(ϑιέουσινῚ. 

. Ἐ ΒΌΠΙ ἐγαρτηρηίυτη ὁ ἘλΡυΐα ἢ {τα Βδοςῆτιβ ἰῃ-- 
ἀποεθαίυν, ουΐπ8 Ὠδος βδιιηΐ νεῦρα, βογνανὶ Αἰ θμΘῈ5 
Ῥ- ὅ0. ἀπά ἰμ Ἐχοογρία ἰγαηβία! αγοίλιθ Ρ. θά. Υ. 9. 
ἀνακλητόρων. Ατοια5. ἀοαϊξ ἀναχλήτορος. Δᾷ τηρίγαμ 
[ μἀρνμ οϑὲ: πὰ ΟΡ οιιρῃοπίαιη ργϑοϑίασε υἱδείαν, 
Ῥγαρίουοα ααστη ΘΌΥΪ β8θρ6 ποὼ τιηὶ ἰδῃίτιῃ ἰηλιρίατα 
Ταοϊαηΐ, εἴ ἃ ΡΥ θιιβ ἰπ ἴπ8 νοσοπίαν, ἀνακλητύρων χμᾶ- 
ἰμι, Μοχ ἰδὲ ἰδία (οπιίοὶ πιοϑίτὶ πὰ οθρίθ 

εἴσω φέρω ο᾽ ἐντεῦϑεν" οἱ δὲ μὴ, τάχα 
φλητῆρες ἐπελείψονσι τοὺς πριν Ὁ 
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ἘΚΠΤΩΝ ἹΠΠΆΡΧΟΥ. 

Πολύ γ᾽ ἐστὶ πάντων κτῆμα τιμιώτατον 
ἅπασιν ἀνθρώποισιν εἰς τὸ ζῆν τέχνη. 
τὰ μὲν γὰρ ἄλλα καὶ πόλεμος, καὶ μεταβολὴ 
φύχης ἀνάλωσ᾽ " ἡ τέχνη δὲ σώζεται. 

ΕΗ ΎΤΩΝ ἘΡΑΤΗΤῸΣ. 

ἯΣ 

Ο γὰρ χρόνος μ᾽ ἔκαμυψε, τέκτων μὲν σοφὸς, 
ἅπαντα δ᾽ ἐργαζόμενος ἀσϑενέστερα. " - 

ΠΝ 

"Ὠνείδισάς μοι γῆρας, ὡς κακὸν μέγα, 
οὗ μὴ τυχόντε ϑάνατος ἔσϑ᾽ ἡ ζημία, 
οὗ πώντες ἐπιϑυμοῦμεν" ὧν δ᾽ ἔλϑη σιοτὲ, 
ἀνιώμεϑ'᾽. οὕτως ἐσμὲν ἀχάριστοι φύσει. 

Οὐπὶ μἰ5. ἘΘΡῸΪ; εοτηράτγαγὶ εἰϊαπὶ Ῥοβδαηΐ Αὐ βορμδηϊς 
ΨΕΓδιι5 ἰδὲ πὶ οαδάοῃ ἘδΡαΪδ:- 

κακὸν τὸ πίνειν. ἀπὸ γὰρ οἴνου γίγνεται 
καὶ ϑυροκοπῆσαι, καὶ πατάξαι, καὶ ΒΑ͂ΜΕΙ͂Ν: 
κἄπειτ᾽ ἀποτίνειν ἀργίριον ἐκ κραιπάλης. 

Βαυκοκ. 
Βτυποκίαπαπη ποηὶ νεγϑοβ8 δογίριυγαιη χπογίίο οαϑὶ 

σὰ Οδωθοῦ Ἡοιεγὶ Οχοηίοηβὶβ ἰὼ Ογέροαὶ Ἀενίεν ἢ 
χδοῦ. ἴδηιαν. Ρ. 5. 584. ἀόοθμβ Ροδίαπι βὶς βογί μϑίββε: 

ὦ δ᾽ ὄγδοος κλητῆρος, ὦ δ᾽ ἔνατος χολῆς. 

Ὄϊρηα εδὶ 4υδς Ἰοραίαν υἱνὶ ἀοοιβοππὶ ἂς ος γοῦϑὰ δά-- 
Ὡοίαδίϊο. --- Υ. 5. 16ᾳ. ἐχπιόντες, αποὰ αἱϊὲ μαβεηὶ. τ 

ΗΙΡΡΑΆΒΟΗΙ δβεπιίθηϊία ὁ ΒΆΡαΪα ἀεβατηία σαἰα5 εἰϊα--- 
18 Ζωγράφος, εδὲ ἀρτιᾷ ϑδιοβαοιπι Τὶς, ΙΧ, Ἀροῖο ἱπ 
ἐοἀ. 5βεγιρίμμ ν. 4. ἀνάλωο. ϑεουπάα παίυγα Ἰοσβὰ οὶ, 
ποὰ ἰσηογᾶγε ΠῸΝ Ροδδαπὶ 4υἱ Αἰιϊοο58 Ροδίαϑ ᾿δρεγαμῖ, 
υπῦκ. ᾽ - 

ΟΒΑΤΕΤΙΒῈ δηΐθτη ἵ. ὁδὶ ἀριιὰ διοβδθση ΤΊξ, 
ΟΧΥῚΙ. Τθίάοπν οδὶ 11, ΤῊ. ΟΧΥῚ. ΤΡιάεπι 1, Τὴν, ΧΗ, 
Οἱείμπιαπα Βα θεὲ ἑάθτα διοθαεὺρ Τῖιι. ΧΧΧΙΙ. Βκυκοχ, 
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ὦ ΠῚ. 

Τασερὸς δὲ πειρῶ πᾶσαν ἡνίαν πρατεῖν: 
μιόνη γὰρ ὧν πέπονϑεν οὐκ ἔχει χάριν, 
εἰεὶ δὲ τοῦ δέοντος ἐνδεῖται πλέον. 
ὅστις δὲ γαστρὸς μὴ κρατεῖν ἐπίσταται, 
οὗτος τὸ πλείω τῶν κακῶν ἔχει: κωκά. 

ΙΝ. 

Τλώσσης μάλιστα πανταχοῦ πειρῶ πρατεῖμ" 
ὃ καὶ γέροντι καὶ νέῳ τιμὴν φέρει 
ἢ γλώσσα σιγὴν καιρίων κεκτημένη. 

ἙΗΤΩΝ ΝΙΠΟΣΤΡΑ͂ΤΟΥ. 

Εἰ φὸ συνεχῶς καὶ πολλὰ καὶ ταχέως λαλεῖν 
ἣν τοῦ φρονεῖν “παράσημον » αἱ χελιδόμες 
ἐλέγοντ᾽ ἂν ἡμῶν σωφρονέστεραν πολύ. 

ΕΠ ΤΩΝ ΦΕΡΕΗΡΑΤΟΥΣ. 

(Ὦ γῆρας, ὡς ἐπαχϑὲς ἀνθρώποισιν εἶ, 
καὶ πανταχῆ λυπηρὸν, οὐ καϑ᾽ ἕν μόνον" 
ν ᾧ γὰρ οὐδὲν δυνάμεϑ᾽, οὐδ᾽ ἰσχύομεν, 
σὺ τηνικαῦϑ'᾽ ἡμᾶς σιροδιδάσκεις εὖ φρονεῖν. 

ἘΠΡ ΤῊΝ ΦΙΑΙΠΠΟΥ͂. 

Οὐ χαλεπόν ἐστι τῷ κακῶς διακειμένῳ 
εἰπεῖν τιν΄ ἐσθίοντα, Μὴ κακῶς ἔχε, 

ΝΙΟΟΒΤΒΑΤΙ ῥοπίεμιϊα εοὲ ἁρυὰ ϑιοβαθαπι Τίϊ. 
ΧΧΧΥῚ. Βκυποκ. 

᾿ς: ῬΗΕΒΒΕΘΒΑΤΙΒ Ξεπίρηιία εθὲ ἀρυὰ δίοβαθιιτὰ Τιΐ, 
ΟΧΥΙ. Βκυποκ. 

ῬΗΙΩΡΡΙ κβεπίθμιία εθὲ ἀρυὰ ἡ ηῆν" Τίι, ΟΧΙΥ. 
μ1 
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σύκτῃ τ΄ ἐπιτιμιῶν οὐδὲν ἔργον μαχομίνῳ" 
αὐτὸν δὲ μάχεσϑαι οὐκ ἔτ᾽ ἐστὶ ῥάδιον. 

5 ἕτερόν «ἰ τὸ λέγειν ἐστὶ καὶ τὸ «τερτονϑέναι. ᾿ 

ΒΗΤΩΝ ΦΙΑΙΗΠΙΖΟΥ. 

Τ, 

“Αἱσχρὰν γυναῖκ᾽ ἔγημας, ἀλλὰ σιλουσίων. 
χκάϑευδ᾽ ἀηδῶς, ἡδέως μασώμενος. ᾿ 

᾿ Π. 

Ὅταν ἀτυχεῖν σοι συμειέσῃ τι, δέσποτα, 
Εὐριπίδου μνήσϑηκι, καὶ ῥῴων ἔση" 
»»Οὐκ ἔστεν ὅστις πώνετ᾽ ἀνὴρ οὐδαμριονεῖ. 

ο εἶναι δ᾽ ὑπόλαβε καὶ σὲ τῶν σ“««ολλῶν ὅμα. 

οι 

ἘΚ ΤΩΝ ΣΤ 44ΟΥ͂. 
Εἰ καὶ βασιλεὺς πέφυκας, ὡς ϑνητὸς ἄκουσον. 
ἂν μακρὰ πιτύῃς, φλεγματίῳ 'χρατῇ περισσῷ. 

Δοδυτοῖα ὁ Ἐλθυϊα ουῖτις ΝᾺ, αὐ Ολυνϑιακὸς, βὶ νοὶ 
ἙἸον ορὶο β68, ἴῃ πὸ ἔγαβηνδηίωμ μος πὰ Ρ μρῳ, 
δεὰ ῬΕΠΙρρίαὶ ἀεὶ αΐι. {ΠΠπἰπνὰ8. νεῦβαδ Ροϑϑίπηατι δὰ 
χυσάτιι δα ΐττι5 5 σαΐσο Ἰερίαν: 

ἕτερὼν τε τοῦ ἀέγειν ἑατὶ «τὸ πέπον ϑέναι. 

ΟἸανιάϊεοι ἑατρίτον, ἀαοῦν]ο συδτγίαιη 5οδεπη ἐδποηΐθ, Ψιάς 
διιργ δὲ Ρ διοιοιῖ ὃ . δ κυκοκ, Ῥαεημγνακι, ταρίαια 
ΤΩΪΓῸΓ ΠΝ Α τα ϑΓΟΓα Ῥοιαῖθ5ε: ̓ Ιοξὰς εὐἴτα οὐγραρία 
6556 Ἄς ἢ ΕΠ ΠῚ ἕδος 

ΠΙΡΡΙΌΙΘ κοηαϊοπιία φῥυίου οδὲ ἴῃ ϑδιοβδοὶ Τίϊ. 
ΠΧΙΧ. ΑἸνονα ἴὰ ὁ Εαδυΐα οὐΐμ5 αὐ! 5. Φελάδελ- 

ἐν οδὲ ἰδίάοιῃ ΟΥ̓. Ἑγίρίἀΐδ τω φρὴν ὁνδὶ ἀπ 
ἸΘθσπόθοδα., Ὑἰὰς πλέα ἕδη. ἵϑιζ. 

, ΒΟΤΑΡΕΒ, εὐΐας βεαυϊίιν Γγαστηθηΐαπι ἃ δροίμρο ΒῈΓ- 
πίω ΤῊ. ΧΧΊΠ. ποὴ ἔα ̓ςοπιίοια ᾿μοδία, φασᾷια Μαιβαῦπι 
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ἄν εὐιματῆς, ταῦτα πρὸ σοῦ προβάτιον εἶχεν. 
ἂν χρυσοφορῆς, φοῦτο τύχης ἐστὶν ἔπαρμα. 

ἂν «πλούσιος ἧς, τοῦτο χρόνου ἄδηλος ἰσχύς. 
ὧν δ᾽ ἀλαζονῆς, τοῦτ᾽ ἀναίας ἐστὶ φρύαγμα. 
ἄν δὲ σωφρονῆς, τοῦτο ϑεῶν δώρον ὑπάρχει. 
ἡ σωφροσύνη πάρεστιν, ὧν μιετρῇς σεαυτόν. 

φέπεγε ᾿ἰἰχαοὶ; 568 αἱΐογ 1Π6, αὶ Ῥιο]οτηδδὶ ΕΔ οἸρ μὲ 
ζοιιροχο υἱχὶξ, οαΐπ8. ἐπι888. ἔυϊὲ ἰαἰοΓθην 8. })ὲ δοίδάϊεο 
γτήἠδῖγο, 86 ἰοῃΐοο ἃ τηϑδίοσε ἰδὶγαπχοίγο Ὀγδομγοδίαϊθοίο, 
τἰάο Πορβαοβδειοη 8 Εποβιρίἀϊοη ρ. 57. [πὰ 2. νοῦϑιι τοΐ-- 
5 Βεω6 να]ρὸ Ἰορίίυν φλεγματίῳ κρατεῖς περιοσσῷ. ἘΞ 
εοἄῖοε κρατῇ τεροϑβυ. 5 Ὑογβα5. 6. ο]αιιάἀςαὶ. Τοροη ἀπε 
ἂν δ᾽ ἀλαζονῇῆς, τἰδὶ ροίϊᾳ8. οπχπίαπι ἰδίου τ νογϑαπι 
ζαΐιῖο βδογιδὲ ἀερθαογῖ! ἢν ρτὸ ἄν. ὕὕ{πι| 511, σογίατῃη 68 
ἴω δυΐιθ ρυπο ρεάς ἀϊγοσομϑθιπη 6588 4 θογο. []ἢ ὉΠ|]-- 
τὴο βογρογατα ἰοδιἑπ γα]ροὸ ἐὰν μετρῆς.» Υεοϊαπηδηΐδ τηε-- 
ἐγὸ. ϑοίδα!" ἔγαρπιοπία βαπὶ ἀρηὰ διοθαοαγ ποππι}]α. 
τὔύπατη. ὁσουνγ ἴῃ Θεβπονὶ οἀϊοηο Ρ. ὅ8. σαοὰ ἴῃ νογ-- 
55 ἀϊδοδίαπιν πο οβὶ, Ἰάθοηας ἔογίε ἃ ατνοῖΐο ἔα, οπηὶδ5-- 
ϑιπι. Οὐαμπάοφσιίάοτη ἃ ἃγριυποηΐο Ἀιΐπβ ΠΠ06}}} ποὰ 

“ 

Δἰϊοητῖη οϑὲ, δἴς {Ππὰ ργορόπαπι, αἰϊ Ἰορὶ ἀθθοῖ: , 

«Ἱὐπη σὲ μακρὰν προφεύξεταν ὠγαϑαὰ φρονοῦντα. 
μεμοῦ τὸ καλὸν, καὶ μενεῖς ἐν βροτοῖς ἄριοτοφ- 
ψόμος ἐστὶ ϑεός " τοῦτον ἀεὶ πάντοτε τέμα. 
ξένος ὀφείλεις εἶναν τῶν οὐ καλῶς φρονούντων. 
οὗ καλῶς βιοῖς, παράμενε, κεύτυχεῖς. τὰ πώντα.. 
παρατήρει τὸ πάντων καλὰ, καὶ ταῦτα συ μεμοῦς 
δῆσιν δεδομένην ἀγαθὴν φυλαῦσε σαυτῷ... Υ 
σοὶ τοῦτθ γενέσϑω φίλον μηδαμῶς ἀτακτεῖνγ!. .}. 

πῆν ησυχίαν κατὰ βέον ἵνα παντοτὲ τηρῆξ:, 
ὑγιαίνειν εὔχου τοῖς ϑεοῖς ἐφ᾽ ϑσοὸν ἔχεις ζῆν. 

Ὄρκοομη δὶ ψοῦϑιι8 ἴῃ οοάίοε ϑίοθαοὶ, 410 τιϑῖι8 517}. 316 
ἴῃ ὨΠΙΠΕΙῸΒ 8108 ἀἰβ 5.1, 5] ϑοὶϊ ϑαηὶ βορίθηι 8115. ψογ 
δ'θιι5 εἰιβάθηι διιοίονίβ, αυΐ ἰῃ Θοβηογὶ ϑίορθδθο Ρ. 05. 
ταπήϊτατα βο]αία οχδίίο δχοιϑὶ δαπὶ, δύροβίϊο ποὺ ᾿δπι- 
χηαῖδ, ϑοέαξίς., αἱ. ϑοογαϊ8. Ἐπὶ πος ρογητιάτη ἰῃϑοϊ τα, 
τοϊγογάις ἰδίαθο νόθα Ἰορὶ ἴῃ Τπἀοθ ἀποίογαπι ἃ ἴοι 
δίομαοο ἰαυυάαϊονατα, απο Τόῖο Ὑ1|. Β10]. αν. ἴπϑε- 
φαΐ ΒαΡτγιοίαδ: Ζ7Ζηπέογάμπι ϑοίασις ποπιον δογίρέμτπ: μὲς 
ἔπ ῥγο. ϑοογαΐίς. Τλϊετάτη ϑοογαῖοβ πα] πὶ γ Πααϊς, φαορά 
οαπὰ αἰ 6, ἰὰπὶ (ἰσονοιΐβ. ἰοϑυππθηΐο οοπδίαι, 866. 18 
μα ἰβδὶ8.,. {1105 ρἰΐατῃ γϑϑιι8. δάρομπαιι, Ργοιὶ Ἰεβὶ ἀεθοῶι: 



28. ΚΩΜΙΚΩΝ 

ἘΞ ΤΩΝ ἘΡΙΦΟΥ͂. 

“Δόγος γάρ ἐστ᾽ ἀρχαῖος οὐ κακῶς ἔχων" 
οἶνον λέγουσι τοὺς γέροντας, ὦ πάτερ, 
σπείϑειν χορεύειν οὐ ϑέλοντας. 

- ἀν 
- --.---- μἕν... " 

ΕΚ ΤΩΝ ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ. 
Ι΄. 

Ἔργον γε λύπην ἐκφυγεῖν" ἡ δ᾽ ἡμέρα 

ἀεί τι καινὸν εἰς τὸ φροντίζεϊν φέρει-. 

Τῆς τύχης σκοπεῖν δεῖ τὸ μέγιστον, εἷς ἔλαττον; 
καὶ τὸ μὴ παρὸν μὴ ϑέλειν" οὐδὲ γὰρ σὸν ἔστιν. 
εἰμφότερα μένειν οὐκ οἶδεν " ἑστήκει γὰρ οὐδέν. 
ἂν πλούσιος ὧν καϑ᾽ ἡμέραν σκοπῆς τὸ πλεῖον, 
ἐς τοσοῦτον εἶ πενιχρὸς, ἐς ὅσον εἶ περισσὸς. 
εἷς πένης ϑέλων ἔχειν, καὶ πλούσιος πλέον σχεῖν, 
ἔσον ἔχουσιν αὐτῶν αἱ ψυχαὶ τὸ μερεμνᾷν. 

τὴ Βκυκοκ. 

ἘΒΙΡΗΙ ἐγαρτηθηΐαπι Ἔα ἘΔΡοΪα, ᾿σαϊοα εἰϊαϊας «“ῳύλος, 
βεγναίυπη Ὁ Αἰμεπᾶθο Ρ. ιϑ4ά. εδὲ ἴῃ Ἐχεεγρεῖ Οτοιὶῖ 
Ῥ' 085. Βκυποκ. 

ῬΟΒΙΌΙΡΡΙ βεομίρμτία ἴ. ὁδὶ δραὰ διοβδἌεῦπι Τίς. ΧΟΙ͂Χ, 
Ῥεβαμηίδιη δεουηἀδη) ὁ ἘΔθιΐα σαΐω5 εἰ] 5 Πορνοβοσκὸς 
δογνανὶὶ Αἰμοηδοιβ Ρ. ιτδ4. ἱπ ἤπε, ὑπᾶάς δἄτῃ τοί 
ἦπ ἔχοο τεϊοϊὶ ἡ. 815. ΠῚ. αὶ διοβδοὺβ Τίι. ΧΙΝ. 
Ὁπίμπια ἐδίδοτη εδὶ {ὰι ΟΧΙΧ. Ἐδρβείνατω βοηϊθηἰίαπι νι]-- 
ἰαίφ' Βογυϊη νογϑαῖπι δου ρίαγα Ἔχ θεῖ, οαἰαα ἀρδιγάϊιαϊα 

ἃ μεγοι δος ἴαϊδδε νἰγοβ, δὶ τὸ δ᾽ίοβ, ἱπρεηΐοβοβ, 
Ἡδητν. διορμαποτη εἰ υρ. Οτοίϊαμη,, μοὶ δαὶϊϊβ ταϊγαγὶ 
Ὠδάαςο, διώμόο Ἰερίταν ἴῃ αἰίεσο νεῦδὰ 

τῆς ἀϑανασίας κρεῖττον οὐδὲν εὔχεται. 
Ἑυΐϊΐπο ὑπημπδη αἰϊαυΐδ δὰθοὸ δἱοϊάαβ, αἱ ογεᾶογεῖ 86 ἃ 
ςοχχηνηὶ Βοπηΐπαμη βδογίς δχετηΐη γὶ, Ῥγροϊ ναι 8 
ἀἰὶ5 ἱπηρμοϊγαϊασιτη, αὐ 6 τηογεγοίαγ ἢ δοςοίης ἰπ Οο0- 
τηοράϊα ἀϊοὶ Ρμοϊαϊ}) Ῥγαδείεγεα οἰδυάϊςαὶ νογϑυβ, Νδιῃ 
ἴῃ οοπηϊοὶβ Βο ΠΥ 5 ὈΥΪπιδπὶ δοπιροῦ ςογγ ρίας 
ἀϑανασία, φυοά δὰ ΑΥἱδίορβδηεια οοπδγπιδνίμχδ, ὶ 
τὰ] ἢ Τϊχυΐάο ἰπ εοἀϊοε δογίρίατ αὶ: 

τῆς εὐθανασίας κρεῖττον οὐδὲν εὔχεται, 



Π. : 

Ο μι πεπλευκὼς οὐδὲν ἑώρακεν κακόν. 
τῶν μονομαχούντων ἐσμὲν ὠϑλιώτεροι. 

ΠῚ. 

Τὴν χλανίδα πάντες, ὡς ἔοικεν, οὐκ ἐμὲ, 
σιροσηγόρευον" οὐδὲ εἷς νῦν μοε λαλεῖ. 

, ΙΥ. 
Ὧν τοῖς ϑεοῖς ἄνϑρωπος εὔχεται τυχεῖν, 
τῆς εὐϑανασίας κρεῖττον οὐδὲν εὔχεται. 

ἘΚΤΩΝ ΤΙΜΟΝΆΕΟΥΣ. 

1. 

““γορὰν ἰδεῖν εὐὔοψον", εὐποροῦντε μὲν 
ἥδιστον" ὧν δ᾽ ἀπορῆ τις, ἀϑλιώτατον. 

Πος αυϊᾷ 5ἰξ, πογο χῃϑ]ις ἀοσοθιὶ ϑαείομίο ἰῇ νἱΐα 
Αὐρυδὶὶ οσἂρ. ΧΟΙΧ. εζδοὶξ, βογείξμβ δκίέωπι {αοΐϊεπι, εξ 
ημαίοπι δθι 6" ορίανογαί. Ναπι {γε φμοΐίες αἰαῖ 556ΐ, "οΐο 
ας πεῖίο σγμοΐαίε ἀφο μηοέμηι φμαηιρίαπι, δὲ δὲ διεὶδ εὖὐϑα-- 
γασίαν οἰπιϊΐοηι (ποὺ ἐπὶπε δὲ νογῦο τοὶ βοϊοδαΐ) ργεοαδα-: 
ἔμγ. Ογοίίι5 νογίοναϊ : Ἰοοιπε πιθγοίτ ρῥτίποίροπι ἐπιτηοτ-- 
ἑαϊίξαξ. Οὐοά ρτόβαθῖ]6 δϑὲ βυπωτησην νἱρατὰ βογίριυσαμα 
ἤαϊ586, δὶ. νογᾶγτη ᾿θοϊϊοπο οορπουίβθϑει, σαροβαὶ, ἔγαπ-- 
ἡΐϊα πιοσο. Βπυνοκ. 

1. . ἀεὶ τε καινόν. Αἀδ6 μος δχοῃυρίατα [6 486 πο-- 
ἰανὶ ἴῃ δε ἀ]οσὶ Πἰθγὸ ἂς νοῦβ. ἀοοἢιη. Ρ. 418. ἀνὰ δὲ 
Ῥτονογθίτπη ἰοξρὶ, σοτητηθηηογαί ιν οἰΐατη ἴῃ ΝΙΘΘΡΒοΡὶ 
ἢ τς Ἠϊβιοτία Βυζδηὶ. ΧΥῚ. 5. Τ. Π. γρ. δο7. Β. 

18. ᾿Πγω, φησὶν, οἷ παῖ, τὴν παροιμίαν, τὴν, ᾿4εὲ 
τι Αιβύη, φάσκουσαν, φέρει παινὸν, ἐπαινῶ μὲν, 
κ᾿ τ. ' 

ΤΙΜΟΟΙΘ. βοηίοαϊα 1. ἰηϊίατα οϑὲ Ἰομρίου 5 ἔγα-- 
διμερὶξ ε ἘΔΡ]ὰ οαἴτ5. {ἰ]18 Επεχαιρέκακος, ἀποά 56.- 
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Γ ΤΠ. ν - 

(ἢ ᾿τὰν, ἄκουσον, ἤν «τί σοι δοχῶ λέγειν. 
ἄνϑρωποός ἐστε ζῶον ἐπίσεονον φύσει, 
καὶ σολλὰ λυπήρ᾽ ὦ βίος ἐν ἑαυτῷ φέρει. 
παραψυχὰς οὖν φροντίδων ἀνεύρατο 
ταύτας. ὃ γὰρ νοῦς τῶν ἰδίων λήϑην χαβών, 

στρὸς ἀλλοτρίῳ τε ψυχαγωγηϑεὶς τιάϑει, 

μεϑ' ἡδονῆς ἀπῆλϑε, παιδευϑεὶς ἅμα. 
τοὺς γὰρ τραγωδουὺς πρῶτον, εἐ βούλει, σκόπει, 
ὡς ὠφελοῦσι πώντας. ὧν μὲν γὰρ σένης, 

20 

χῦ 

πτωχότερον αὐτοῦ καταμαϑὼν τὸν Τήλεφον 

γεγόμκενον, οὕτω τὴν ττενίαν ῥᾷον φέρει. 
ὁ ψοσῶν τι μωνικὸν, «λκμαίων᾽ ἐσκέψατο. 
ὀφϑαλμιζ τις εἰσὶ νασοῖνο «υτρλοί. 
φέϑνηκχέ τῷ παῖς" ἡ Νιόβη κεκούφιχε. 
χωλός τις ἔστι" ὡν Φιλοχτήτην ὁρᾷ. 
γέρων τις ἀευχεῖ" κατέμαϑὲεν τὸν Οἰνέα. 
ἅπαντα γάρ οι, μδίζον᾽ ἢ στέπτονθε, τὶς 
ἀτυχήμιατ' ἄλλοις 7εγονότ' ἐνψοούμενος, 
τὸς αὐτὸς αὐτοῦ, ἐδ μι οξος ἧττον στένει. 

σανὶς ΑἸΠΠοπδϑιβ Ὁ. σε. Βαβὸ Ονοιία5 ἐπ Ἐκχ 
. 605, Οαΐ μα νδα ὙΕΓΡῸΒ μὰς Ἐγ διορδεὶ Τὴ, ἡτὴ τὰ 
πνῦςα, 

1. Ἑάϊάϊ πο. ἔγαβιπδηίυπι οἰΐδη ὙΨἀκοβεϊδυ5. ἐπ 
Τταβοεάϊαγαμι. Βεἴδοια. ΤᾺ ἢ. ἐπίε, ποῖ δῖμπο βογίριυγαδ 
ἀϊνεγβίίαιο, Ναπὶ νυ. 9. ὩΝῸΣ ὃ μὲν γὰρ ὧν πένης. ν, το. 
αὐτοῦ. ν. τι. ἤδη τὴν ---ὶ ψ, 1, μάαν τι Ῥομῆ 
ἡπιεγγοβα! ομΐδ, ν, τῴ, Ῥβοβὲ παῖρ ἰάεπι ἰξομαι ι γ. τ, 
Ῥοβὲ ἔστε ἰάεη). ν, υ6. Ῥοβὶ ἐτυχοῖ ἰάοπα, ἡ ματα 
τέμαϑε, οἀϊΐο Ἰΐογϑε Μαγαβοβίοαο ἰῃ ἐγᾶπαν ορϑατα 
᾿ 17. ἅπαντα γὰρ τὰ μείζον᾽, ἢ πέπονθέ τιρ, “π΄. Ὑν τνϑν 

᾿Ἀφοράς, 
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ΣΕΊΩΝ ἈΜΠΕΑΡΧΟΥ͂ 

Εἰ τοῖς μεϑυσκομένοις ἑκάστης ἡμέρας 
ἀλγεῖν συνέβαινε τὴν κεφαλὴν πρὸ τοῦ πιεῖν 
σὸν ἄκρατον; ἡμῶν οὐδὲ εἷς ἔπενεν ἄν" 
γῦν δὲ πρότερόν γε τοῦ πόνου τὴν ἡδονὴν 

δ προλαμβάνοντες ὑστεροῦμεν τἀγωϑοῦ. 

ΟἸΕΛΒΟΗΙ ἔπαρτηοηζιτη 6 ἔα θυ)α. οὐἶτι8. {ἰξ]1}5. Κο-- 
οἰνϑιοι, αἷν Αἰβδρῆδεο βεγνδίιση Ρ. 6015, οϑὲ ἴθ Ἐχοεγριὶς, 
τοι Ρ. 857. Ἐδάοιη εδὲ βοῃίοηϊία, ἀπὰς ΑἸΟΧΙ 15 ἐνὰ-- 
διμοιὶ 1. Βκυκποκ. ; 



σΟΟΜΙΘΟΟΚΟΌΝ 

οὔΟΒΥΝΟΑΜ Υ Ἐ ΒΟΝ 

ΒΕΝΤΕΝΤΊΙΑΕ. 

ἘΧΑΙΈΜΧΙΘΔΡῈΕ. 

ιν 
ὅλης Ἔρυϊοιϊαΐοια οὐρα οἱ δηϊονογίογοῖ, 

ποπΟ τοπηοῖϊαπι δΈργὰ 4ΐ 881}5 ἐϑὲ τποάαπα 
Βαυγῖνα γε οι, 864 οπῖπη πᾶπο ἱπρτονὶαϊ 

ΠΟῚ Οχϑρθοϊδηϊος Ῥοθπᾶμι νἱηοϊθηιΐδο, 

Ῥτγοιιῖς φάδο οθνεηϊαπὶ ἐχϑισοδιη5 Ῥοουΐα, 

ΤΙ. 
Ἐχ Ῥαγίθ υἷπὸ ποῦ τᾶ ἀδϑι πια γον ῖβ 
Μαπιδηιτ ἱπροηΐατι, Νατυιθ αὐτὶ νήνασν ὩΟΥΌ,Ω, 

τα ᾿αγοηΐδ απΐπη8 ΟΡῸ5 δδὲ αἰ ἀοίευθοαί, 
οἱ ἀεκριπηδθάο ἀποαὶ ἀορυϊταάϊηοπι. 

Αι πποχ υδὶ 111 αἰμπιΐα νἱβ Δ δοθϑδουϊ, 

εἴ Ζυας παῖαϊναϊ ἐπ δ] ᾿πιΐ ἀτηθηῖία 

Ἐχδυϑία [ποῦὶξ, τοπριι8 οδὶ σομδι ο γα, 

αἰ 5656 ῬΓΔΌΡΘΩ5. Ομπΐθιι5. ΡοΙ οπα 

Ῥεγροίαα ρῥ]αοθαὶ Ἰθμίϊαϊς ἴῃ μοδίεν απ, 
' : 11. 
ΝΟ ππυσιιδ., ΠΟῚ Υἱδ δυσὶ, θὰ (υϊάχαϊᾷ μαζῖδο, 
οὐδιοάϊια αἰβῆοῖ!ο δὲ ἀοάαο,, ἂο ζομιΐηδ, 
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ἘΧ ΑΜΡΗΓΡΕ, 

ἘΣ 

Οὐΐβιις τιαῖς Ποταῖποβ τοπὶ βοϑϑουπηΐ ἰπ ]οοίδ; 
αα εὰ 86 στιυσβαμα ποὰ {ΙΡοηΐον ΡΠ] οδηϊ, 

1]. 
Οὐϊοπησας ποραΐ ΒάΡογα ἰαραπίὶ Πήοπι, 
ἀεἰορίίαν ᾿ρ86 Ῥγοταΐαϑ ἢ ῬΘΥΙΑΡΤΌΤη. 

ἘΧ ΑΝΑΧΑΝΌΒΙΡΕ. 

ἱ ΤῊΝ 

(ὐοπιπηΐδβα οὐἱ διιηΐ γοῦρὰ., ἀεροδίταπι γο]αΐ, 
δὶ γοϊόρίς, δδὲ ἱπίαιιιθ, αὶ δδί βαννιζιδ: ἴ 

δἷ 8086 ἰποτγὶ, οδὶ ἰμίσιιδ: Πᾶο 51Π6. ΘΑΡΤΊΪΙ8. 

(ὐδμβομαβ. ἀπίομα πἰοῦα6 Ῥαρῖτο πη ρΡοθυ5.. 

Π. ; 

ἾΝοι εδὶ δοηθοῖπβ, τὖ ἴπ|, ΡῬαῖθν., ΦΧ δι! Π885 

Ομ δᾶδθο ἀΠΠΠο116 : βοά φαΐ [δγὶ δᾶτὰ 

τηΐϊητι5 ἄθοονα, ἴρ86 ἱπιρϑαϊπηθηϊυμ 6δὲ 518]. 

Αἱ σομίτα ἕδοϊίοτα σεν δὸ ἰνδοίδ θη] οιη, 
41 ρἰαοϊάε 1Π1π8 παουῖι5. 566. δοοοιηπηοάαΐ, 
τν᾿ϑ πάτα ἀ6πγ6 5. αἰαι6 ΔΡΡΟΠΘῺ8 φαπάϊαμι. 

Ἦα]6. φυὶ ἔεγι, 5101 ρευροίιδση τη οοϑὶ τ ατη ῬΑ, 

ἘΧ ΑΝΤΙΡΗΑΝΕ. 

1. 
Ηργα, «φαϊδααϊθ Δϑρουπαῖθι ἰατδηοτα ΔΙ ΓΟΡΠ1, 

«ποτὰ ὨΟΠ ΟΟΙΏΡΟΡίατα ΠΟνΘΥΙΣ ῬΘΓΙΕΤῚ, 

Ῥέοσαπν ᾿ἶσς ἀΒΡου αν! δαπου {161}, 

εἰ ἴρ58 Ῥείογαϑϑο βιδμθοῦι5 πΉϊΠὶ δῖ. 
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ἍὝΠΗΙ 

Ἀν ῖς ἱπδοϊοβοὶς ΤΠΘΓΟΔΙΟΥ 5118, 

ἷπ 45 ἀοπιϊμῖϊ γομῖὰ5. ἶρ5ο. μ]ι5 μαθεῖ. 

ΤΠ. 

Ἀδ5. οοἴαγο οδοίογας 

τἰοπη]ιο μοδϑὶδ, ῬμΙάΐα, δος Ῥνϑοῖον ἄπο, 
δὶ ηἰμαΐαπι ὈΙΡΟΥ 5. οἱ δὶ ἵμ διβόνοι ἱπουθαονῖδ : 

αϊνυπιηθ ἐδ 86 πηδηἰδδίιπι ἐπ οί απ ἴαοῖς ᾿ 

ονᾶποπε δὸ ναἶα, δ'ο αὶ ψαὶ ποροῖ 

ἸΔΠΊΘ ἶρ86 5080 86 Ῥγοάαὶ τοδιϊπιοηΐο, 

Ιν. 
ΝΟ] απα 6556. σρανῖτιδ ἱπυρϑαϊπιοπίιπη Ῥοϊεβῖ, 
ἀβεκι πιιϊΐον;, ἄοίο δατοϊπαϊα Ζασπι ἀἀγρωϊ, - 

Υ. 

Τιιροῦα ἀπηΐςο8 ἰποία τηοάεναίο ἄδοοῖς 
πος Θηΐ Ρουίογαμὶ, 80 θη, 4υᾶμι πδοοϑϑίίας 
Ἰηαἶχὶς απ οιἶδ, δαϊουουίοσιιπὶ νἱάτα: 

εἰ ποὸ5 οἰϊαϊὶ τῆοχ δὰ0 Ζυΐδ]ας ογάϊηθ 

ΠΟΘ ΘΏΙΙ Ομ 65 ἴπ ἰἄοπι ἀϊγευ βου πῃ, 
Ῥαυιοσαας οὔπαὶ 1}Π|5. δόναπν ἀρόπγιδ αἰϊοραπι. 

ΥἹ. 
Ἐχρ!ογαιγίοοο ὦ ἴπσοηϊογ απ 50πὶ ορες: 
πᾶτῃ «αὶ δϑοιμεἶϊ5. τορα9 νἶνῖς τρίτον, 

αὐϊά Ῥυδββάτῃη Ῥαπρογίαϊο ἐοϊαγατη μαἴαϑ Ὁ 
᾿ ν. 

ϑοηδοῖαβ νοὶ αὶ δια δα απ ὁδι : πᾶτὰ 4αϊ φαΐ πλα]ὶ 
Ἰνυασδμᾷ τϑοὶρὶὶ Υἱΐα, ἴῃ ἸΠΠατὰ οοπϑαϊι, 

ΗΙ. 
Ἐδι ποβίγα γίπο Υἱία ἥαδμν δἰ τμα : 

ἀροβοῖϊ, ὁδὶ ἀαθπι χοϊψαᾳ μᾶρνὰ ῥονιάρ.. 



ΞΕΝΤΕΝΤΙΆΑῈ. ϑβῇ 

ἸΧ, 

515 Ῥᾶπροι Βομοϑὶς Ῥοιίμβ 4αδτη εἰἶνο5 πηρὶο: 

παπιήαθ ΠΟΟ ἔονι οὐἴίχηθι, {Ππ6| τ ϑουϊοονἴμχα, 

Χ, 

ἈΑπιῖΐοθ, {ἢ ποῖ πη ον 8. 51} ρθουν. ᾽ς: 

τη !ε5, 41 νἱϊαθ οαϑα 86. δοίοσαϊ αθοὶ ἢ 
ΧΙ. 

᾿Αταπι τηϑ᾽ου αν ἴθ βοπθοϊιϊθμη γοθαθ: Ὁ 

Ὠδηγπ6 ἃ οδτῃ 5686 φοοὶρὶς 4αοα ἀρ ίτι6 6ϑὺ παῖ, 

, ΧΗ, ὑλς 

. Οὐἱά 4ύδλε80 Οαιιδαθ δδῖ, ΟἿ {5 Ορίος ἃ Τ)εἰ5 
Ῥεοαηΐα ἤονονο δὲ σουατη ΟΟΡ ἰδ, ΤΥ 

τἶδϑι αὶ ῬΟβϑ᾽ Π115 ὉΤΉ1ΟΙ5. ΟΡ Τα] ΑΥΊΘΡ, 

εἰ βεγονδ ἔτιρειη Ογαῖϊαθ, βιιανὶ5 θα 7  . “Ὁ 

ΠΔΙΉΟῸ6 θὰ νο]αρίδ5, αὰθ ἴῃ Ροΐὰα ΘΕῸΝ 6811 681 511» 

ῥᾶν ἔδυπιο δδὶ ουποιῖβ : ΠΟΤῈ τηΔΡ15 ἴα αἴδο ἴδ (ρος 

65 61 δϑεθηῖ. 

ἘΧ ΑΡΟΙΠΟΌΟΆΙΟ. 

Ι. 
ΟἸαυάιυπιιν ἀθο5 ῬΈ55.}15., τϑραρ 8 : 

564 ᾿Ἰδηπᾶσῃ ἔλθει Βαπά ἴΐὰ ὈπΑιάτα. πχιαλ ϊτ,.. 

αὐ πο Ραϊογοὶ 611 δ τπ5 δὲ δάπίίεῦο. 

1. 
Μεγ ἱπγρηὶβ ΟἸΐτα ἀοοῦθᾳ ππδνὰ: 

αἴ ΠΩ (πο 1165. Ταΐπιθ0}" ΘΧβθ 188 8618, 

1ᾷ Ἰδοίνγιαο. αμῃ τὰθχ φαάοιῃ τὴς ϑρεοίᾳϊ υἱᾶν 
τὐνο ᾿ 11. ἸηΠ 

Νφῃᾷ ἀορεῖ δοίη ἀεθρομάοθυϊ τὰ τα ἰβουῖδ: 
δοα ὀχϑροοϊαημα ϑιμϊ αηοϊϊοχᾳ ἴῃ Ῥορύοχιμπι. 
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ΙΝ. 

ἨάΡεπέ βυροῦρθα ἄομα Ἐοτγίαπαθ τβείαπι, 
τοβθὰς πεσαΐα ἔα] σ᾽ ϊ5 δϑουγὶϊασ, 
ταΐστηχιις Ἠοταϊα θιι5. ἢ} οἱ Ἔχοοϊσαση δἰπνοϊ: 
δαὶ ᾿ἶνον {Ππ44, δὰϊ δἄαχ διογεῖς ἀϊος, 
δυτηταῖπι δὰ σναάιιπι 4 αυσα οἰαγ ταϊτὶ5 γοιδιῖς. 
Μεάἀϊοονταιῖς ταϊῖον Ῥοϑβϑδαβϑίο, 

ῬῈΡ Ζυδπη Ὧδο Αἰϊζυιΐβ Ῥγομηΐταν Αἰ οῖὰ 58. δοὶο, 
Ὥς 56 ᾿πνϊἀεπάα 10}}1 ἴῃ αδιϊ σία. 
ἸΝαπα φαΐ τηΐπορο γοϊνίϊαι δραῖῖο οαάθη5, 
ταῦϊτο ἔμοῖ ἶτι5. απγὴα αἰ δοἰπαυϊαὶ δαᾶ. 
Μαΐογθ τμ0}68 γαδίᾳ οὰπι βιγορίτα σοῖς: 
Ἰπγιάϊα οἷανὶς ΒΟΡΟΙ δὶ τ θὰ5 ΘΟΠΊ65, 
εἰ Ζασμ ἔανοι Εογίαπα., οαριδίατι γϑηΐν 

Ἕ ῬΡΙΡΗΙΠΟ. 

1, 

Ἐρφτορῖθ, τὰ πιαϊτα, ἀἰχὶς Βοπὰς Ἑατίρίοδ: 
Με ἀἶγα ἐϑοϑίαβ βυθοῖς οἱ τη δου Β1}}5 

γοηΐον. Κ. Νὰ οογία γοηῖγο πἰ 1} οϑὶ πιϊϑοσίαδς: 
ἴῃ 1Πὰπὶ σαποῖδ οοη ϊοῖδ : αἱ ἴῃ γὰ5 αἱἱὰ 

ἀάοια ποὰ ᾿ἰοοαῖ. Ῥδηοῖη ἴοχ5 ἴῃ τπαηῖϊσα, 

ἴὰ8 ποῖ ἴδγδ : ΔΙ ΠῚ τηδητίοαπι ΘΟΥΓΌΡΟΥΪ5. 

1πὴρ]65 Ῥἰδοοπία βρουϊταϊατα, ποῦ ᾿οπεθαδε 

ἀπ αἴτει ὙΠ] απ ἐπιηἶτεῖβ, πον οἰ σαν πι. 

Αἱ ἴῃ {Πυσὴ 118. ἰηγί δάμη σου ρ᾽ ρὲ δοϊεπε 
εἰϊατη 486 ᾿πῖον 56. πὶΐ Βάθεπὶ οοιπτηογοῖΐ 

ἾΝεο οδοίοσα αὐάο ̓ ψαΐρρο 4αππι οομδιοὶ ΩΝ 
ΔΠΠ1ὰ5 ἐγθὸ ταϊδουὶ Ῥεοοᾶχὶ οπχηΐα: 



ΒῈΝ ΤΕΝΤΊΙΑΕ. 

Π. ' 
αἱ ποι ψεγοῖαν 086 86πιθῖ, ΘΟΉδΟλτι5 

δἰ δ᾽ τπδὶ! ἰδοίμου 8, «υοα οομπιμηϊβουῖ, 
μῖο φυοιπηοάο Α]105 πθϑοῖοβ σουευεθίταν ὃ 

11. 

Ῥαπρονϊίηο Βοπαὶπα ὩΣ} 6δὲ ἐουταπαῖϊαϑ: 

ὭΔΤΩ 5018 ἴῃ ἀδιουῖιβ ἤθῃ πχοίτϊς νἱο 65. 

287. 

Ἐ ΜΕΝΑΝΌΒΔΒΟ, 

᾿ 
ἴῃ σὰ οὐππὶ οομ πο] }}6 οδὺ Ζαον 8 ἰθαρΟΥΘ 
ψεΡατα ΡΓΟΪοααΐου: ἰάπ|6 τὰ Υἱῖα βροπάθο 
δΘΟυΡΙ ἰδ 15 6858 Ῥᾶγίομι τη ΧΊ ηδ1η. 

ΤΙ. 
51 πανραπάστηῃ 511 ἀἴθθιι5 (αδίτιου, 

᾿'Φαδηίιτη 5αὺ δὲ Ῥαγδηλιβ ἴπ τοιϊάομα ἀϊο5 
Οὐν ποη ἰΐοπι 50 }1οἷϊα Ῥδνϑιπιοηΐα αϑί, 
νἱαϊϊουμη πὸ ἀοδὶῖ δοίδϊὶ τηα]αρ 

ΠῚ. 

Ηοταϊηῖθυ 4]1ὰ φαοίχψιιοι διιπὶ δηϊπηδηΐῖα 

στη δαπὶ ΒΟΔΙΙΟΤ» ἴππὶ δαΡΊαΠΐ πηδϑ 15. 

Ῥυϊποῖρίο, δοάθβ, ἀδίπυπι βρβοΐα ἰδίαν ταὶ. 

95 εδὲ ἰηΐθ χ οχίστα οομίτογουβίατα : 

δὲ πὰ] ῬνΟρυῖδθ δοοορία οὐρα ἔοτι τηαΐὰ: 

56 4πδθ παΐπτα ᾿πἰυηχίΐ, [18 ἀοξιιπρίιν. 
Νοβ νεῦο, Ῥγδθῖου δὰ 4πῶ6 ἔδυξ χιδοθβϑὶϊαϑ» 
Ἰρϑὶ αἰϊα ποδβίτα βροῃΐβ βιιροι δι Ὁ βϑί πλι8. 
ἸοΪοπαιδ ὩΡῚ «δ. βίθγπμαῖι : οοηνίοϊιπι 

415. ἀϊχὶι ὁ ̓παϊσηαμπχαν: νἱάϊῃ φομπΐππι ὃ 
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χηοταΐπηαϑ: ὐαΐαὶ ποοῖϊαᾶ Ὁ ΘΧ ΠΟΥ ϑβοίπηι5. 
1,6ρ65, ΒοΠΟΙΟΒ., δυιθίταβ., οογίδτῖο, ἐμὲ} 
χααϊα μάθο αὐἰδοῖϊα ποθὶβ διαὶ, πο δάϑὶία. 

Θοηὶ 56 η1}}15 ᾿ΐησιια ἱπουη 1 βϑίπιᾶς 
Ῥάουψας Ῥᾶοτο, οἵ ἀρία᾽ πηρϊίον. πα] ἰονῖ,.ς. 
εἴ ΟΡ ἈΘ5ΡῸ: Ῥγοθδαβ ἰηἰονταπῖο 

Ἰοπίτηου οδὶ ποιιῖηὶ πλα} 15 Θχοχοῖο. 

Υ͂. 

3. ὕιἱ δαίοαν, ἀϊβρ]ίοεὶ ἷ 

ΤῸ8 ἶρβ5α. «4. Νειαρε «υΐα δ᾽ αἰδι ΓΟ ϑτη τὰ ρἾ5, 

Θαυϊάἀφυϊά το] οβίυμ, φυϊάφαϊά ϑάἀνερδιιπι ἀροϊάϊιν 

τεοιπὶ ἴρ86 ϑδροόία5., οἱ οοπηῖγεβ δὰ Ῥοῃᾶ. 
Αἰφαΐ ἈΠῚΠ πἀδάῴααπι, ϑίπην]6, ἱηνθηΐαβ θοπῖ, 
οαΐ πα] 56. τὰἱὶ αὐτηϊδοιδεῖς ρϑγῖο. 

Μιυϊον ορΡίρανὰ, ΤῸ5 πιοϊοβία δὶ, ὭδῸ δἰ πὶ 

νἰναπι ΤῸ ἀὐθίτνῖο νἵνορο: πᾶθς θαΐοπι ἔδει 

δια οομτηθα αὐΐονις ΠΡΟ ΡῸ5 : τηδυϑιθν ΘΡαΥ 
τῆονθο πιανίϊατα οασαὶ ἐατα  αυ του, 

πιδο ΘΟ  οἰαπίοηι  οαπὶ ἔονίανα ἀοϑου ἢ : 

ἀοίιαμποι ἐχϑθαιῖαβ το οαναῖ, [λοδρῖοα 
αα ἰδία, δἱ φαΐ ταράϊὶ ὡλίμο ορυριονίε, 
1τὰ στοὰ ἔρχοβ ἰφοὶ!α8. ὅϑ΄α αυϊάαωϊ ἀοίες. 
Ὄχοόσμβϑ βΟΠΡΟΡ εὐ], ἢθς ΟΟμῖΡα ΘΟ ΡΑΡΘ 5 
4υοά εἐδι ὉΠ} 116, ἰαπν τοϊοσαμάο ἄρῖὶ ΟΥ8, 

ΥἹΙ. 
51 βοίυπι, Ὑνορ)αίπιο, το οπηΐαπ πιονιαϊἑαης 
ἴῃ πόα Ῥυοροπαῖι παδίον', αἱ αὶ ρογροιίπι 
ἀσονὸ ἰϊὰ φρονεῖ, δηΐμνο αἰ οΟἢ δ ἰταμα ἔογοῖ, 
ἬΝ ἴτὰ ἔαυανοχα δὲ αἰ αἱ Ῥτροπηῖϑῖε ἔθ, 

τροῖς ᾿μασηρχία, Ναθα γοῖὰ ὅξοὶς ἐπα ρτοθαιι, 



ΈΝΤΕΝ Τα λΈ. δ89 

«αὶ τ {6}, 8. τοἄούη Ἰορῖριιϑ, 

4αθιι5. 08 ΟΠΥΠ68; άπ σοι ἀπ πὶ ὁρ ̓ν τὰὴν Ὁ 
Ἰιαιιδίδιῖ, αἱ Δ φαἱ ἃ εἰΐατα, Ῥάναιρασοοάίοτη, ᾿ 

{ϑυοπα δαπὶ τηοάεβίς δὰδα, τὖὖ τα ῖο τπβοῖ. 

Οἰμηΐβ ϑουτηομάτμη δυτητῆα το τ ἰδίοις Ποτηο 68», 

400 ΠΌΠΠ στα ὅδ: δῖπαα «πο πχαξοῖαν οο]ον 8, 

δαὶ δαυβαζα, ΘΠ 6 ῃ.8.9. ἃαῦ Εἰδογβιιπι “ἀοοϊάεπο: 

ΘΟ ῬΡοΪ ἱπηπλουῖίο: ἤδῆν παΐπρα νἱ ρα 

Φάυπι 511. γθβοδυίμι,. Τ68 ΤῊΟ τυ τλαίη 8, 

ϑαοαπιθ ἰαρϑιι. παα!τα ἜρΡορῖα ῬΡΟτΟΡΙΙ, ᾿ 
Αἱ τὰ 4116 ἁτηϊβιῖ. ΤῬτορμ πιο, ποι ἱπροη 8 

δαὶ ἀῖθο: τὰτη 4ὰ6 ῬάΙΟ 15 διιηΐ ταϑἸοςυία : 

40 τηδβ15 Ἰιος δῖε ἴδυτ ἱ ιε τη 106 ἀοοῖ. 

ΥΠ.᾿ 

γε] Ἰηϊο βδαχὰ δϑιϊοοίδηιν ποίναΐ 

Ῥὰχ αἴπια: βε1]ο. βογ δὲ δὲ [6 ἄρον. 

: ΜΠ. 

᾿Αφίαϊς παῖα πα }}1, τὖ ἀϊοαὶ π1}1], 

5115 ἰἁτηθη Ρ80 5ἰσῃϊποαὶ 8:6 πιο. 

" ΙΧ, 

Θυτημιητη οϑὲ ἀν ἱἀ1ὰ5 ΘΌΠΟΡ 5. ̓πππηδη} τη] ΠῚ: 

αἰϊεπα πᾶμνὰ6 ῬΡῸ 8115 4] υἱηά!οαηὶ, 

Ῥδυβᾶθθθ πιο ἰαπίαπι ἱπὰρΡΟ θα 506 ἀοοϊάαπι 

γιοι, 56. ΔΡροπαηὶ εἴ αἰϊοηῖθ πὰ. 

Χ, 
Νιμιζααπι ἰδιαανὶ ϑυτηϊιοϑάμη. τη πα] : 
Ὠδιη]ὰ6. ἴῃ Ἰάσθμα οἴ Ὑ]1 αἴχυο οοπιοιηῖο χοάϊε. 

ὙΩ͂ΣΤ: 
Νε τὰ ἰοψπθη 8 ῬΟΒΡίοΘ ἀοϊαΐοτῃ ῬΡΈΘΟΥ: 
βοᾷ δπι, ἄυας ἀςοεαμΐ γερὰ ρυπάεπίοπι, ἰοαπαι, 

ἐὺ 
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τ᾽ ΑΤῊ ΧΎα - 

ουὶ ξοπιταοποίαοϊι Ιταήῖ “βονονίιοῦ, Ἶ ΩΣ 
γΟΡθ15. Δοουθιιδ' ἅς “1 τενόγα δὲ ἰὴ ' 

ΦΌΦΧΤΦΟΙΗΕ ἃ ν ὦ 

[ϊοἰζ΄ ἐπεάυαπη οὶ 
δὰϊ 'ρδθ᾽ ὁδὶ Ῥτανῖα, Ἰηφυϊπαϊϑ ἢ ΠιοΥ ὅν ων 

δαὶ οονὶο ἰββοπῖο, ΓΝ διιρναι Ῥυόγαμι ἰγαῖοι,, δ... 

: ν ἐυτρη! βοιν ΝΤ ἐν ὩΣ ἀρ ἀν 

Νες μος τ πεῖς ὑπ ἐπ ι ῬΡνοίϊδοταπι τῆ - 
τοργεμομάας. περ ρου μὸ ἰπρὰμ κα, 

ΤΟΥ ἜΛΊΣΙ 9: 

ο Θοτεῖα, ἢἰς εἷ τι ἼΥ «ὶ ορείπνιι, 
«αὶ πο ΑἸ τἰ5. ΘΆΠΠοὺ ἤουνο ἰμἸανίαδο. παραροϊοῦ 

,ὖ ἌΎΠ. 0 μὰ πυράσοιο 

Αἄἀοοῦ᾽ τὸ ἀξουτμόλεν «ιοά, τα ϊουιπι ε8ὲ ΟΠ υμῖ 
ον βϑιπατιην, Ῥαπρουιαθ ἢ ΦαΔΠΕΠ απ ςδἱ ομαῖτα, οἱ ΝΥ 

8ιηΐοιδ ἀητοὶ ταράοπάο δὐβοαι δ , Ὄ 
΄ εὐ ἢ ΤᾺ ΣῈ 
ΧΥΙΙ. ται ᾽ 
τῖὰ βιηϊ, ι, Ἔδτο,. 

πον μῶν νμο 

δὰϊ ἐχ ποοεβοίζαϊας ὅπ ἀρ ρεμάνβω 

ΧΎΗΙΙ. ᾿ 
Ουϊουπίτιο ἀρῆσα, οδ σΟνΒυ5, οἱ τοοράϊοο οϑὲ 

Οριδ:. 
αἵ οαἱ ἸΆΡογας. διηΐμητιδ., 18. ΔΙΠΪ0Ο ἰμάϊροι,, ᾿ 
Ῥοπον 5. ἀμλΐοιιβ τηράϊοιις, ΔοβυἸπχοιῖας οδῖ, 

Βεἰϊοῖας εἰπαῖαο Ῥαηαηι ΡΝ 

Ῥεοιπίαοαιιο ἀοπαϊμαλα. τραϊοϊαμτ. σα ᾿ς 

ἴπ ἸΠΟΓῸ 5 δἰΐοβ, ἀθδμι ας ἰῃάαεγοι Ῥυΐτβ,., 



ἀ“Πὺ Χ Αι 

ΒΈΝΤΕΝΤΙΑΕ, τ ο94 

" ΟΝ ἡ ΘΗΝ ΤΥ 
Ἐσο δαϊαπιαθατα ἤἰνὶϊ68,. ὃ Ῥμδηΐα,. 
τι ἀογα Ὑἰγαπὶ Ταὶ 580, πρὸ ποοῖθιβ 
ϑιιϑρῖνία ἈΒΕΡΘ, ΠΟΟ 8118 ἄέψας Ὑου οΙ, ἤν ΐ 

πεὸ ἄϊοοτο ἘΗΕῸ; 564 ἀλαααῖ]α ΠΟ ΠΝ ἜΣ" 

ἔτ φαυΐοιο: 111 εβ88 Ραυρέτνιμα τααΐϑ. ΠΥ 
Αἱ πῦμςο γὸ8 Υἱᾶθο,. 4109 Ῥεαῖοβ Ῥταδάϊοσηῖ, 
Υἱΐαπι οὐπὶ ποδία γἱγεγό ἀθαρατΒΊ πὶ. 

. πα 1 ἐχ ΧΕ ᾿ ἐἢ ἀπρχϑδ Β5.1 

Αὐπδηϊοπὶ 81 Ζὰϊ9 τηθηΐο οὐοαϊε Ῥτδδάϊττιπι, τ: 

ΒῚ 1Π|ς χογάτα ἱπγοηΐεῖ,, ἄπδο50, ἀηχθατα ὃ 

Ουἱουπαρ ἀατηπαῖ ςαῖδα πο Βοπ6 φοσηϊία». 
ἀατηπαμᾶιι5 ἴρ86. οδὲ οὐδ ἡ ἰταῖ15. οὐἰπυΐηο. 

ΧΧΤΗ, 

Νυϊτος. ἴατα για, 405 Τηαΐο5 πδοθϑβὶ 5 

Βηκῖς παΐϑου 8, Ζαῦχα, ΔΟῺ εϑϑθῃῖ δἰαοσιοαι,. 

ϑιυορὶς Ἰῃσοηΐο, 

᾿ γ - 

ἘΦ ῬΉΗΙΕΘΝΈ 55 9... 

ἢ 
Βοπας γαυ οχῖβ, ὃ -ΝΙοοβίγαϊα,, ὁδί, ἄατε ἢ 
ὨΘῺ ἱπιρονϊοϑᾶπι, 86 ΠΟΥ ἸσΟΓΆΤη 886 ΥἱρῸ, 
Υἷνὸ διιροχνίοι ἔθπαῖπα, ἰπηπχει δι εοὶ Ἰμα]ατη, 

ἌΡ ΜῊ 
Ἱπίυτίαπν φαΐ ποῖ ἴροῖεῦ πίοῃ Ῥτοιΐητιϑ. 
ἀπιδίπιϑ: βοᾷ 1118 «αὶ Ῥοῖόοι, ποι γυΐὶ ἰάπιοπ, 
ΤΑ ΔΉ. τιθο 116 «αἱ δυϊὰ 9 Ῥᾶχγο ἀβδιϊπει τ ἘΠ ἷ 
Ἰηβομτία δδᾷ πωρυτιὸ «αϊ ἀαυΐι ἰο! Ποτ ὉὉ  ᾿ 

14 



205), ο ομιροκυμ. 

δἰ δῖ φας ΒΆΡοτο. Ῥοδϑδίῖε, δμῖπιο Ἰεπιρογαῖ. 

Ἰππῆϊτο ποὸ ἢΠ|ὸ, οὐβουγὰϊ ἰδίᾳ 4 οπημία: τ 

5ο 1Π|Π πιεπῖθ ρυδοάϊια5 φαΐ φαπάϊάα. ᾿ 
τὸ ἰαβίι5 6586, ΠΟῺ γἱάφυϊ 6556, ὀχρειὶι, 

Αάάαοαδιὶ 5], 415. νἱούμηα5, ὃ Ῥαμρμ]ς,. 

δἶνθ ὁχ οαρυίβοπο ρόρονος βῖνο οχ Ῥύροο, 

δῖγθ ἄορ. ῬῬοοιο5. αἰϊαϑ. ἀξ. ἄοπο ἔονατ" 
Ῥα]υἀαπποπίαπι Χχ διρο, ϑῖγθ εχ Ῥανρυῦνα, 
αὰϊ ἐχ ἐβοτο δὐὶ ᾿5πιατασο 5 σἸ Πατρί, -. 
αἴφις Π]5 Ρυορ είναι δρόνοὶ αὐϊρίδοὶ ουπι; 

ἀοοὶρίζαν ναπίϊαῖο ἀπορεῖς. γε υΐαο. 

ϑεα ορουίοι ἴρβαπι ᾿οπιίμιοιι. οβ5ὸ Ρανῖς πιονῖθαδ, 
ποι ἔδίοπι υἱγοίμδί μι, ποι Δ αἰτουαμι, 

ποῖ ζαχοιι, πο {αὶ οοοίαῖι αιδοϑεῖ σταῖῖα, 

Νε τὰ δα δοἰσαϊαπε 
ἀπ Ζύασα ΔἸ ΐοπᾶπι δμἰπηαμν ἃ ἰοχίβ, ταΐ ον 5ϑίπιο. 

Νὰπι ἰαδ115. ἴδοι]5. σαιάοι οππίροίοηδ Π6α5:" 
δΟάιι6 ἀυσοΡα ΤῸπὶ δ᾽ ἷϊ [Δ οσ θιι5,.. δ... 

οσοαπάᾶο. βαυτοο ποοίοβ εἰ αἶο5. 

θεὸ δου ἶσα βοπρον ἰησθηῖο ᾿τΌΡΟ, 

ποι ἔιι Αἰ θαπὶ γνοδίοι πα βῖθ Φαατπ τον 5 ἱπάιιδϑ, 
Νεὰ δἱ ἀφ οϑοῖο τοποῦῖς Γπρία5 Ῥγοιΐδια,. . 

Βεγο. αυΐρρο πα]]ὰς οοπβοῖαβ. οαΐραθ εἰθὶ, 
Τὸ παπιῆαο σον, οαποίᾷ αὶ νος, οι. 

ἵν. 

ΝΌΠ 5. σομδθηἴιδ οδὲ δα ἶτο βιιαν ον, 

θαυ ἀπασ εἰἰδδίπιαϊαι, Ῥοιταν φαΐ οομνίοϊϊδ:, 
πᾶτὰ {{ὶ τἀ οι, Ἰά 5ἱ ποῦ ἀοσρα ταῖτι, 
γίάθπο υἶδον ἦρθε υἱάϊουϊαβ. πνᾶποῖ, - 

-. τροδν 

Φ'-,Ἁ 

Ϊὡκπν." 

Ψ, ιν, 



5ΕΝΤΕΝΤΊΛΕ. Πἢ 293 
ὌΨΙΝ ' " γ. 

Ηετγε, φαϊδσυῖς οοὲ ΠοπῖΟ Παΐτ5. «απλν 8 βοΥ ας 

15 βου ταΐθπι ̓ ς ἰαιηθη 6586 ΠοΙμΟ θη «οο᾽ ηϊ, 

νὴ τὰς... ΕΝ Ὁ στ ΤΣ 

Ῥγοίοοίο ποι θι5. πὰ} Εονίιηα οδὲ ἄθα: 

αα||ἃ, ἰπάαδηη τ νόγαπι ἀυϊ ἀυϊ ἐοπιοσο Ῥρονθαϊ, 
Ἑονίπηδο ἃ ΠΟ 15. ΔΟΟΙΡΙΐ γνοσαθαΐαμ. 

Ἔν ὙΠ. 
51 οἰγουπηϑρίοἶαθ, Ὥδηιο, δϑῖ, πη ΘἸοοχιση ΟΠΜ 11», 

γοοῖς γαΐορο- Ἀπ Ὸ5. ΖῈ1 σαρίαί 5805: 

πὸ τα ]05. αὐ 5. Ῥ]αοιά τι αὶ ὀχορίρι βιαίαπα. 

. ΥΠ|. 
ΝΊΒΙ εδὺ φαοᾶ ποιηΐπὶ πὸπ 51 Ἰη ἀαραθ]ο, 

δἰ σιαδουῦ ταὶ πὸ ΤΘοιιδοίτιν 18} 05. 

1616 5656 πάϊένα [δνῖτι5 οδέ τααϊιο τπδϊαπι, 

4πᾶπὶ τηδ]ο 56. Πα Βοηΐθπι σΟδΊον ὙΠ 10 8, 

410 86 τποᾶο Παοαΐ, δ᾽ ἤβ. 15. ΟΧΡΟΠΟΓΟ, 

«4. ϑγνα [θι8. ὅγγα. δ. θῖν «υϊᾷ πιὸ νἱ8 7 .4. ὕ᾽ 
γΟΓΟ γα] 65. 

ϑ. Ναπααᾶπι Ἰδῖαα Ρογοιποίανο, ΒΘ Πομ δἱ ν᾽ 0} }5, 

ἀπυσαγον {ΡΡῈ Πχαϊο ποι στθοῖς γα! οηῖ. 

ΧΙ, 
ἘλΟΙΪο οπληθ5. ΠΟΙ π65. 4118. ΘΟΠ δ! ΠΠαπὶ ἀλμλιι835. - 
504 ἴπ τὸ ποϑίνα ἤθη ἰᾶπὶ (δ οῖ]6. ὁδ᾽ ΘΧβοα. , 

ΑΔ πποάϊς 8, αὐσυαμπηθηΐαπη ὁδὶ ἴῃς τοιαῦτα δι ταπῃν 

Ῥυδθοθρία γ]οὰ5 405 ἄλγος ᾿πνα ] θη. ι8. 

Υἱοῖιι5 δουρὶ: ἂὺ ἴρ51 δὶ ἴῃ ἸΏΟΓΡΟ.. οαθοηῖ; ἐς 

-- 



, 391 .ῷ ΟΜΙΘΟΟΚΟΜ 

Ὁ ΟΝ ̓ ὐλθκῷ {ας Αἰ τὶς Ἰπιογ ἰχογδηξ, 
Οὐεᾶο ὑμὰ ποσὶ ἄοϊον 6856 εἰ οαγαϊϊο. 

Χπ 
«4. οὐ νὼ ο οὶ Πιοημμείοῦ 8. Μοίρας. “4. Ῥτο 

᾿ οἰ δαρονατα, Πάοπι 

“υᾶτη ταν ονὲ ἡμκίαρ πιράϊοιιδ, δὶ ὨΘΙΏΟ δδὲ χηϊβοτὶ 
ΠΟΙ Ἐν ὯΝ) ΧΠ τ  ψν.. 

Ουϊοαπζαο ἄϊοῖς δὰ σὸπὶ σαπο ποῖ Ῥενεποπῖ,, 
εἰσα5 Ἰοχαατιδ Υ]]α]να5, ΡτΟΙ χὰ, εδὶ. 
Αι θομο ἀϊοεπΐοηι πὸ Ῥινοϊχαπι. ἀϊχονῖς,. τς 
4ιιαπιατνῖ5 ἀοαΐ χηυΐτα οἵ τοῦτο ἰοπιροῦο,Ὁ 
ΑΙ Ἠοιποῦὸ δαιϊηο τοϑυϊπηοῃ απ τθὶ: 
15 Φαθπι, Θχαγανῖς νευδατα ἰοῖ ταὶ ἴα, ἡ 
ποπλο, ὁδὲ Ἠοπιοριιπὶ αὶ Ῥτο]ΐχαπι ἰαϊοοι ἢ 

ΧΙν. 
Ἰαταθοῖα πορίνἷς δἱ τηθάθροηταν τα], . 
εἰ Ῥοβϑομὶ ἴδια ἀοΙλἰνὶ ΡΑΜΕΥ ἀι 

ΔῸΧῸ ᾿ἰοογοΐ οοπίγα δὲ Ῥ] αν ἰδοσυσδδα. 
Ναπο πο αἰϊοράϊς Ἰποῖαπὶ τὸβν πιὸς τοϑρί δὶς: 
δορά Ρ]ονοβ.. δοὰὰ ποὸπ Ῥϊογοδ, ἱπδίρεῖς υἱαμ, 
Ουὰ ρεοβεὶς ὃ πεὸ Ηἰΐατα, Ατ ἰμϊούθα “ἴατιον 
Διδ ΥΒΟΥ Ῥόμια, δἷο ἀοΐον Ἰδο γυτμα5 Ῥανῖϊ, 

γι ] {πι 

----- 

ΨΊΡΟ ΤΊ 

ἙΕἙ ΡῬΙΟΒΟΒΔΒΟ. 

Τ οσ δ τη μδης οοναϊχὶ, ἰδίας ρθοῚ ποθεῖ ταΐεῖ τ 
τα ΘΟΙΎΊ, τὰ δαηχὶ, “πὰ δαΐμ δῖδϊ δοπίοηϊία: 

ΟΡΟΪ δαιΐαβ ἴποροπι ἀιοῦτο εὐυοίαπι ῬΓΌΒο, 
ιᾶπι πιαϊὸ τδιαϊάπι ἄόϊο ἐγοιάτι 4 ρ51}, 
Υἱῖαο σοηϑοσίοίῃ ἀδϑίαδς πο οΝ 



ΣῈ ΝΎ ΕΝ ἘΤᾺΑῈ. ὁδὸς 

"Ἐ' κα Ε
Γ ΑΡΒΡΈΡΊ" 

Ὅ:" 

εὐὐθυκα ταγθδῦϑ, Ὁ ολοὶ ω 

Βαοοΐμ ἐμ τῆν 

Ἴτο5. 650 ογαϊονὰ5 5010 5 ον, {αοῖ5. οου' βρῖϊ; 
᾿μεϊδοονθ. 6160. 7 Θδηϊίαιϊ. 15. δϑι δαοοῦ ἡ 
αὶ ρυϊηννς. δέ δίταν - αἰτουιτα 516 ̓  νἱμαϊοαπῖ 
διῦοῦ δὲ ὙΠ] ριά8 - τουιϊα πὶ Ῥοϑοίτ' δον ἐὉ ΟΥΒΗΡ 
πθηὶ Ῥοδιχαάδμι Εἰ δοναηΐ, 41 0556. βαροπἴαβ. 

γοϊαηΐ, 

ἀοτπιστα: φοδοδαηϊ:, ̓ ἀαανει, οομπίστηο δ, ; 
- ΠΟΏ α]ινα. ποϑίοῦξ ᾿ἀυδιτας γοοϊεναπίϊαπας 

βοχίι8 πόφαϊαδο: ̓ 8α β Πἀναπε βερί πα: 

οοἰαγὶιϑ τὀγοραίονῖο: ἈΘΠΙΙ5 Ὀη1ς, θδῖ: 

γῶω ΤῊΝ το ὁ Ῥατνο Ἰμζαϑας γάβουϊο, ἽΝ 

8105 Ροϊαϊονοβ δος ὀνουεῖς ὁ βταδά. ᾿ 
“γυτῸ 

᾿ ὰΝ 

ῈΧ ἬΙΡΡΑΒΟΗΟ., 

Τὰ δοίαῖδι ᾿οπηΐμεῖπα 1Ώ1] ατῖο ὁδί. Ρεειϊοαϊιίο,..: 
αὐλ δ ἀαροπάδηι νἰίαπη. οὐ πο Πα... Ὁ 7 
Ἀδ65. «]ϊαβ χαῖρρο ΒΘΠῚ εἰ ἠουταπδο: υἴοοβ 
ἐραϊιδητάτατε ἔΔΟἸο: 815. ΒΟ 06} ἽΠΟΟ] 18 Ἱπδηοί, 

ΓΕ ΦΕΟΤΎ  ΊΟΣ ἀΟΤ΄ ἀρ 

ὌΦΑΒΝΝ τὲ ἢ Ἐπ ΞῈΓ  ΘΚΑ ΕΈΕ.--- γρύπα αιλάεις εϑπεπρλοσοκρςο ον τῷ 

: «4 (0 Ὁ) ΒΓΕ νὴ 

Με ,ἰεαραδ. ἵποῦνγαντῖ, ἜΘ ΡΌΘ1115 » ἔΒοΙ; ' 

ΓΝ «υϊ ἐπλ!ροο Π] τον πράσει οἰπηϊᾷ. - 

ἡ ΔΝ 
ϑομθοῖατα δοϊαΐομη. φιῖᾷ; ΠῚ αὶ πιδϊατα. ΠΝ 
«τυ πρπ. αρίδοὶ, Ὑἱ 86. ρροῖο οομϑ,, 6 ἡ 

ἦὼ ὦ ὃ. 



06᾽ ΠΕΟΜΙΘΘΆΡΜ 
«ὕδτα οἰποίῦ ρει σοί πλ 5: ταἵ 4ατπι γοπουϊῖ, 

το] Θγᾶτηιιϑ δεβτο,. λα ἱπβναῖο ἰμβομῖο δαπχα; 

ΠΟ ὃ 701 Ἢ ΜΝ ΓΣ 

Ῥυδοηΐα τορδιδαϑ οὐραῖον φἀάιοιῖο ΓΙ ἰθ5ῖ: 

8015 φριοταπι νδελ ας, θυ Ἰὰς Ἀβῖι. τὸ Ὡν 
δαρΡτάζιιο, ἤμ65. 1 ἰϑειιῖαο ἱπάϊροι. εὐνήν 
Δ φμίροιι ἀοπιανς, 4 δ ππὶ, ΠΟῚ 81 Ποῖι, ᾿ 

Γι ν 

τηδἰ απ ὭφΟρ886, δὲ δα ΡΟ ἀροῦχ οἵ -πρδΐο. 

“γρεϊ ὦ Δ ΤΟΎ ἜΥ,. Ὁ δ. εκ πὴν 

Τ ηρτιδο: γος ἴθμοῖο, Ῥυδεοῖγαιιπι Ῥαΐας . ... 
Τανομὶ δομΐαας, β]ονίδτι. ̓ΒΘΡΆΡΘΕ, εν τς δεν 
οἄοοια Πἰπρτὰ φομείςετο ἰμν ἐομαρονον ̓ ς τ 00 

ον ἌΝ ἨΠ γὼ ὁ δλ} ΚΕΝ ἀμ  ὙΚῪ 

ΒΩ͂Ν ἐφ θεὁ ἊΣ εὐ δένει Ὑαὐ δ ατσῦς 
Ἐ ΝΙΟΟΒΤΆΑΔΤΟ,.. ὉΟΥἘ ἐοα 

ϑέεσιθεα πα οομιοηῖον δὲ Ῥυορθρο εἰθᾳαῖ-- - 

δα ρἰδηιῖαθ ο5δοὺ δή σιιισι, φορὲς. Ὠἰτανάἶποα 
ορρίοιαρμας, Ἰιοπϊμ εις ἀμαϊιο ἄγοι. Ἵ 

ὁμιρουῦ ϊ {41 

᾿ : 

ἑὰς οἱ "ὄ ῬΗΕΚΕΌΚΑΤΕ. ὁ ἷ 
Ὁ φυᾶπι δεπεοῖιδ. αὐἰδιῖς 65. παν αν κα 
εἰ ἰαοάϊοξα, “γοῖ οὉ μος, ῬυΔοΙον οαοιοτα, 

«υοᾶ, Φασμα ἀοδοιάμτ ὙΠ8 ἐς γα]οαίϊα, 
δα Ρ᾽ δηῖδτν ἴα κυ μὲ «Ὧο5. ἀοοίαπι γϑηΐδ' 

ὐδδιε " Ὑ τὰ έν ἢ 

ΓΙ ΤῊ ΠῚ ἀπ αὶ Ἦ 

Ἑ ΡΗΠΗΡΡΟ. 
ἥἄζαχο Βαπᾷ ᾿ς τ ἠῥμρῥιωνὶ ὀὐνῶ ς ἜΥΒΕΝΕΝ 

χΥΠΠΠΠ Νο ἴαμα ἰς. ἰιαροαβ. το ποῦ 

᾿ 

ΒΚ ΎΨυΣ  ν “ἕο ϑ 
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εἴ οαϑισανς. ῬΈΌΡΊ ΟΠῚ. {αππὶ ἃ ΡαΒμα γἄροϑ. 
Αὐ ἴρϑυτα ἀοραβπανο πΟῚ. ΔΘ ιι6 δὲ οι], 

ΠΑ ΣΤᾺΣ 6δ8ῖ. αἰϊυά ΤῈΠῚ βομιίσοονο.. 
:] 

ἀπ ᾿- ᾿ Σ . ὠχλ ΨῚ 
Ὑ Ἐπ ἘΦ“ : » ἀνα. " ἘΞ -᾿ 

ως Εν ΡΗΙΠΊΡΡΙΘΕ. 
»» ἀὶ » « Π Ῥ 

Ῥοίαϊα παρ 51} ἸΧΟΡ οἱ ἐπνΡ15. ΕΡῚ, 

πὶ διᾶγο οοοπο5 αἴσιιο ἰηδααγα ἀν ΠἶΔ5. 
“ΜΟ ᾿ οὐ ἢ ῶ : 

“σε Ἢ Ἡ. ᾿ ᾿ 

Ηδστα, 51 {πὲ ΠΕΡῚ ἀπάαλτα οαἰαμιῖτα8. Δα νοπουϊέ, 
ἔονεϑ δου τι5. «ΟἿ τπθυηουν Εἰ αΡΙρΡΙ ἀ15 τ 

ἘΟΠχ Β΄ Οὐ ράγῖθ ΠΟΠῚΟ Ὀδαπιδτη δδὶ ΠΟΠΙΟ : 
ἼΤυμι Ὑο 70 ὁ ΤῸ 115. 6556 τὸ ΠΌΤ ΧΙ 5 Ππ|ᾶ. 

-----.................. - πον - τ - ᾿ - 

Εἰ ΒΟΤΑΡΕ. 
51 ΤῸΧ 685 Βόπῖο 804 ἰαπίθῃ. 68, ΠΠΑΡΤΟΡΙΟΣ ἃν Ὰ1.. 
51 βσνδρά οι βου ϑαδ. ̓ ΡΙοιῦς 5 ἜΡδῸ Ῥ᾽τα]δο. 

Θ᾽ νοϑῖο τὴϊδδ, ἀξ᾽ θυ 15. Παῖο ΟΥ̓ο5᾽ τυ]  Γς. 

51 νἱποῦΐα ἔδυ διΡθα, δου ι18. ἰδία [πϑι18. 

51. ἀνίας βαμὶ 1; τοπίρουῖθ- Τρ μα Θδ1. ΤᾺ 

51 οοτἄο. τυΐηθ8 5. δια ἀτ|486. ΤΟ 6 15. δῖ." ; ᾿ 
ὅῖῃ. 80 ἴα πλθὴ8. 6δὶ. 1015: τ θλιῖ}5 φδὺ: Αἰδονηι;. 

Π ποηρς, ἰι0 5] Ῥϑάς ταῖς. πχοιϊαν δ. Ἷ 
εΑΤΟ ὡς 90 ἐν : , ᾿ ᾿ ΤῊ δὰ να 

ΣΕ ΔΑ εἰ 

δξΐ 2 ἢ ᾿ 

ἜΤ᾽ βαῖρπο, ΠΣ 
Λπιΐχαμιο, ΒΟΥ ΚΡΑΝ ἃ ΟΠ ἐβάφι αὐλῷ κῆτα 

Ῥαΐθθ: ᾿νθμμαμη.» ἰαμΐ.),, Ππδηαν 5. ἰΗγ 105. 56π65. 
84 100 οΟΘΙ, ᾿ 



98 ἸὐσΜτοκυμΜ 

ἘΣ αΦ' Ὁ "5.8. Ὁ ΤΡ Ό. 
1 ΣΡ ΒΩΣΙ νυ ἢ " 

ὨΙβοΙϊς εεὶ Ἰποίται ἴάρογο,, με 4υοὶ δαηΐ αἴας, 

πα ον πα ἰκος δότηρον τὰ Ἰαοῖαπα πογᾶπι.. 

οὐ α μαρδν λχυτοῦ πος ἌΝ αυϊὰ 51 χηαϊυπι. 
ΠΤ ΠῸ5 ΜΠ) δ γί. ΒΝ] αἀϊαίοχοβ. υἱποίπιαδ... 

ΕΥΎΤ ΤΠ|. : 

Οἴαπος Ἰοοιῖοβ. ποὴ τα Ῥαϊο, 8ο τόσα: 
γμό; ὑρῖ φ:ο ΠΌΠΙΟ οβῖ πιιηο Ἰὰς πὐτόσες 5Ρες. 

᾿ ἸΝ.᾿ ΜΉΝ 
Ἐλὸ5 ἱπίον φίδπας Ἰ 4π|ιᾶ5. 605. Ἔχροβοΐηχιδ, 
Ἰοοῦηι τιτοίαν ῬΥΙορ δι λα 1} ἸλοΓβ. 

ε π΄ τὸ στ τ σ΄ -...---.-- 

ΦΟῚ ἐμέ 0 Ὑεξετ ἢ ἐς 

τε θ: ΤΥΜΌ ΟΠῈ:" 
ΘΙ ΒΘΤΌΝ ᾿ 41 ὙΠ γξν σα ῦης 

αὐ νά τω 
Τότοπι νἱάοτο Ῥ᾽οπππι ὀρτορὶῖθ Ῥἰδοθὰθ, ἡ 
αἰεὶ ΝΣ Οὐχ οδὲ δπηηα ΡΔυροτὶ. Ὁ 

Η. 

Λάνοτνιο ἘΦΉΝΝ πυπη συ οΧχ ἀδὰ Ἰσγααγ. 

χυϊβουτιι δαί πιαῖανα δἑπιαὶ δὶ ἤοσηο, 
εἰ υἷα φιυδυΐα αυδηῖα δδὶ δοαῖοὶ ἱποομπιποαίε: 

Ἰοπίταοπΐα ἰἄάοο δανῖς οἱ βοϊαδα 

δἰθὶ ἴρβα στορουῦῖτ, Ναιθααθ πηθὴ8 Ρτορεὶϊ χαμαὶ 

ΟΡ] τα, αἰ ϊοηΐβ ἄσπηι 56. πιιΐοοὶ πλΐβον} 18, 
ἀοοινίμαπι Ῥαυΐτοι οὐπὰ γνοϊαρίαῖς ἐπ ἰδὲς, 

Ῥυίμηατα ὑασοδάοσβ, δἱ μίασοι, οομδί ογᾶ, 
4ᾳάτ ΡυΪοῖνα ἀοπὶ ἀοσουπιοιία. Ναα ααὶ Ῥδὰ" 

Ῥθν ὁδὶ, 
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εἶν ῬΑΌΡΕΥΙΟθΟΤΗ, δὲ φΟσΠΟΥΙ ΠΤ εΙθρινατα, 

1θὶ ρῬαπροτγιαΐοτα. ἔοσὶ διιᾶτι Ῥαϊ 115, 
Τλγαΐαταν, Αἰϊααδ ΔΙ]οπιαθομοπι οοηϑρίοἰν, τὰ 

Οὐα]ς Ἰαϊνονᾶπο, ΘΟΘ0Ὸ5 ῬΒΙΩΙ4α5. γἱάει, Ὁ 
Ναιᾶπι οἰξονὶ αἰϊαϑ: “ΝΙΟΡ Ἰαρομίοπι ἰογαῖ, 
Ῥ δὶ Το 56. οἰαπάστι: βοᾷ Ρ[ιΠοοιοίοπι νἱάοῖ,. 
ΜΙ͂ΣΟΣ ἴὰ ξεηδοιὰ ὅσοι: ἰηϊποίάν Οοπδξά. 6 ὑ 

τὰ φυΐϊδααο; ἀνά δυοηῖϑ δ᾽ Ἰπαΐοῦε5 δι Ὁ 
ΟἾτην Αἴ115 ΘΔ] Αγ ἰταῖθ8. δοσαμν οὐσία, ὁ 

ϑηῖαο ἀοαιίονο ἔοτὶ ον παρ ἰἑυνία5. 

Ἔ ΟΕΒΈΛΒΟΗΟ, 
φτΩΟ 

ΑΒΕ Τα δἰ γἱποϑὶβ βοΏΡΟΓ Ῥυαῖο 
(αραΐ ἀοϊόνοῖ, αἀπιθαπατα ὈΙ ΡΥ τ τ τ, 
ὭΘΙΠΟ 6656 ποριγίην ἀφάϊταβ. τοι] ϑ μια ς- 

πᾶπο απο ἀοίονοπι ργαροϊρίθηϊοβ σαπάϊα, 
ἃ. ΘΟΠΟΌΡ ΝΟ τιοχ θομῸ ΓΟ χαΐπιατ, 



ΓΝΏΠΑ͂Ι ΝΜΟΝΟΣΤΙΧΟΙ 
ΕΚ ΖΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ. ὃ 

« 

ΚΑΤᾺ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑ͂Ι, 

ΕΙΣ 4ΓΤᾺΥ͂ΘῸΝ ΑΝ4ΡΑ͂. 
““Ννὴρ δὲ χρηστὰς χρηστὸν οὐ μισεῖ σιοτέ. 
Γνώμης γὼρ ἐσϑλὴς ἔργα χρηστὰ γίγνεται, 

εἴ ΣΡ {τ ΡΞ: [5] ᾿ δε! ι» 

ϑοπδΥ ΟΥ̓ Τ θ᾽ ΟΥα ΠΣ ὁ 5ΟΟ ΠΩ ΒΕΠΊΪΟΓῚΙ ΠῚ φϑιοείουναι, 
ἃ πρβοῖο ὅδο ἐδδίατα ΡΥ αγὰ5 ναρανἡ ΑἸάν5. ἈΤα πε τι5,. 
οαΐα5. οὐ ερης, αἰ μ}} 81 Ῥουῦρῶγαμι οἰ όνγιμνε σοίογᾶο. 
Οἴμμ68, ἥτδο μοβῖοα δυθδοουΐίδε δα, Νονὰ δος ποβίνα 
αὐ πῸ}}ὺ8. ργαδοοδηϊ πὶ πογτδπν ὁχαοία δδὶ, δοῆδο, 
τὶ ορίπϑιπαν, οὐ Βασὰ ρᾶυ!ο πνοϊου. Ναπὶ ρυίπιο ἀυ]-- 
ἀοιὴ νουβιι8. ΟΧ δᾶ ϑιβ[} τ. Το τδη οί πδχὰ οὐ ἢ- 
ἐπα ΐ δ πὰ δοηϊοη τ ὉΠ οί θδοΐ, ἂς ρεοϊπθ ἤθη 5᾽ι-- 
δ} βἰησαϊος σοπε πο ατε κοη οἶα; ἀααϊοβ βαπὶ ἰδιΐ, ααὶ 
ἦν ΤῆταΪο εἰς δέκαιον ναΐροὸ Ἰοραπίων : 

ἄνηρ δίκαιός ἔστιν, οὐχ ὃ μὴ ἀδικῶν, 
ἀλλ᾽ ὕστις ἀδικεῖν δυνάμενος οὐ βούλεται. 

Νος βοϊυμυ. ον ἰἰἴαπν ταϊουοιν ἰδιὶ νογϑς. ὀχ πὶ ἀεθε- 
Ῥναηὶ, δ οἰϊαπη ὌΝ ὁῆσις ἰθϊοξνα, ὁ ἥὰ ἀοργοπηὶ δαηϊ, 
ἴα οχϑίας πῖον Οὐπιςογαϊῃ ἔγασιπεηία, Ψὶς ΡΒ οπιο-- 
χιὶβ Π 

Ἐκ δἱίενα μᾶς οδιιδα, σηΐα ἰηἤοοίπι [αΐδδοῖ ἴῃ ἴδτα 
εχίραο Προ! οοβάοπι νϑγϑιβ ἀϊνογοὶς ἰὼ Ἰοςὶ5 Ἔχ αἶδβο, 
δὶ ηυΐ ἰδίογα αν δου ϊοσανα ἰδ πὶ ἴῃ γα σιν οη 5 Οοτηϊοογιῃ ᾿ 
συγ βδοηῖ, 605 ἰηίον βίαι το 5οη ὁ ηἶ85 τοροΐογο ἢ0- 
Ἰαΐπιι5. δῖος βιθ]αῖα8. ὁδὶ ἰὰ Τίταϊο εἰς ϑώνατον ΨΕΓΒῸΒ ἰδίε : 

οὐ πώποτ᾽ ἐζήλωσα πολυτελῆ νεκρόν. 
΄αοιι Ἔχ θεὲ Μεηδηάγὶ ἐγαβτηοπία μι Χ, 
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Ἐσϑλῷ γὰρ ἀνδρὶ ἐσϑλὰ καὶ διδοῖ ϑεύς. 

Ζήλου τὸν ἐσϑλὸν ἄνδρα καὶ τὸν σώφρονα. 
᾿ 

Ἵ 

ϑοοιπᾶο σοῦϑιι8. Ρ] ΩΓ 085. ϑ8ιιϑἐι]τητ8, ἀπ] θτι5. τ] πὶ 
ΔΡϑορΟϊ ἸΘροΟΥβ, δὶ ἢ οἷβ βοίπηρδηζυν,, ἡπΐθιι5 Δ Πα6-- 
τοηΐ ἰὴ ἔγα πη θη δἰ5. ππ 6 ϑιηὲ ὀχοογρϊ: οὐπι8 Θοθ ον 5 888 
ἰδὶς Χο ἰορινασ νι]ρὸ τὲ ΤΊ] εἰς δούλους: 

υς ἡδὺ δούλῳ δεοπότου χρηστοῦ τυχεῖν." με 

Ἐπ5Ὶ1 Τηχρ ἀ5,, οαϊπ8. ἔγαρτηθηΐαμη εχ ΝΘ] Αρτο βογυανὶξ 
δίοθαθαϑ: ; : 

οἷς ἡδὺ δούλοις δεσπότας χρηστοὺς λαβεῖν, 
- ᾽ - , 

καὶ δευπόταιον δοῦλον εὐμενῆ δόμοις. - 

ῬοΥῦτο νούβϑη5 ᾿μἶθ ἔλσΟβ5 ΓΘ ἰπιβ8:τῆτ15. Δ] ποῖ, Παοχγιιηι 
ἡπορία υἱδὰ οϑὲ βδοηϊδηϊα, δα σαὶ ππηπυῶπι. ἴῃ 806 ηᾶ 
ἕαογαηξ τοοϊαὶ!, 864. ϑβογὶρίοσγιτη γϑορηἰογαην, ΟΠ  β:18- 
ΠΟΓαΤῚ., ΘΟΓΠΏ]Ὸ6 ΠΟ Ῥαγα ἰοηποῃεϊιτῃ, ἴδοι ἰα 6888. ἴὰ-- 
αἰοὰπίαγ, 41π|4}68 διιμὲ 8.1: 

ἀθάνατον. ἔχϑραν μὴ φύλαττε ϑνητὸς ὦν. 
ϑεὺν σέβου, καὶ πάντα πράξεις ἐνϑέως. 

Ἰοπίαιθ γογϑιδ δἰσιιοὶ δὰ ΤΊ α]05, ἀπὸ ποὴ ρον πο θδηΐ, 
τοϊαΐοβ ταϑ] οσοὸπι ἴῃ 8οά οι ἰγδηϑίι  πητι8. ὅ10 [αἰ τ ἰμ]"- 
ἀΐο ἰὼ Πα] εἰς ἀγαϑὸν ἄνδρα Ἰοσοθαῖαν ἰδ νορϑαθ:, - 

᾿ ἂν ὙῚ Ω ᾿ - ΕῚ ͵ , 
ἤϑους δὲ βάσανός ἔστεν ἀνθρώποις χρόνος." 

αὶ ππιηο ἀρίϊι5 ἴῃ Τίϊα]ο εἰς χρόνον Ἰορίλιιν. Τηΐο ΤΊ-- 
ἰὰ}} εἰς ἀρετὴν Ἰοσεθαίαν νουϑι8. ἰδίθ, οαΐη5 δ θη α αἷ 81} 
δὰ υἱγία οι ἔδοϊ!: 

ἀνάπαυσίς ἐστι τῶν κακῶν ἀπραξία.. 

Οὐλίβϑατῃ - ἔπεγαὶ ἃ ᾿ἰργάσὶο ἰοιητηα, «πο τεροϑιαΐπιτι8, 
εἰς ἀργίαν. ; 

Ηδε βυπὲ ἴδυ δ τδίϊο 68 σΟ 51} ποϑίγὶ. ΝΠαϊα 5 ν ουϑαϊιτα 
ογάο ποιρίῃηθηι ἀδίμμο ὩΠ]οῖοι. δ1 χαϊὰ δαΐοια ἀοιν πη ομεὶ 
οορὶὶ δαθο ςοἸ δοίίο, ἰοὶ βοηδγιονατη οἰθοίογιχη Δ Ρϑθη ϊα, 
Δθυ πᾶς ἰἃ Ὑδβαγοίοὶ δ ἰογαϊη τηδιοῦ ὨμΠΊΘΓΙΒ, ἤπὸ5 
δι Βθθιβ δυρρεάίίανί!, ν6} τοι Ἐχοουρία. ϑυχυταὶ Βίας 
σἱρὶ ἰοία οϑὶ ΠΝ 80 6 ἢ ΡΤ ΨΟΓΒΙΟ., ΠΙδὶ ῬΔΙΟΔΡΊΙΠΙ, 
ἦι 4αΐθι8. ἔθ ἰοον νἰϑὰ οδὲ ρην. δίθρῃαηὶ ἱηάιβίνία. 
ϑιυρόγαβέ, αἱ ται αίαθ ἃ πΟ 8 ἰθοϊο 5 ἴῃ 115. Ἰαπ στη νου - 
δἰ θ8. 4πὸ5. Ἔχ θθηΐ σα] ράγ 8. δα ἰο65, ἱπρυϊμη δ. 111, 
Ζαδτη ἢ θϑταιι8 δὰ τηᾶπππι, δα] ρὶι ὙΝ Ἰαἰερίοηϊ, τὰῖο-- 
ποι το δηλ. Βκυνοκ. ᾿ 

οὐ Βιυποκίαπα Μοποβιϊο ποντπὶ ΘΠ ρὸ σοχρὰ- 
γτδηα οδὲ ϑοβηοίονίαπα, ἀπάτη ἰοπεὶ παρενὰ οὐϊο Ὑτὰ- 
ἀἰδίανίοηϑῖ5. ἘΔΡυ σα Αδβορίαγαπι. 
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ΣΕΣΟΘ ΣΦ ΗΒῈΡΧΝ. 

5. Ἐλευϑέρου γὼρ ὠνδρὸς, ἀλήϑειων λέγειν: ΟΠ 
Ἡ γλώσο᾽ εμαρτάνουσω φὐληϑῆ λέγει. 

ΕΙΣ ΑΓΆΡΤΊΑΝ.. 
«Πἰσχρὸν δὲ μηδὲν τιρᾷντε, μηδὲ ψιάψϑανο; 
“«“μαρτάώνει κε καὶ σοφοῦ. σοφώτερος. ΜΠ δὰ 
“ὶς ἐξαμαρτεῖν ταυτὸν, οὐκ ἀνδρὸς σοφοῦ. 

10 ἔργων πονηρῶν χεῖρ᾽ ἐλευϑέραν ἔχϑ.. 

Ο μηδὲν εἰδωὸῤς οὐδὲν. ΡΙ νει. 

; ΕΙΣ, ΑΝΑΤΉΗΝ.. εἰ ὧν 
Οὐδεὶς ὠνάγκης μεῖον ἰσχύει. νόμος. ἣν 
Πρὸς τὴν ἀνάγκην σιάντῷ τἄλ᾽ ἔστ᾽ ἡ εξ" ἋΣ 
Τὸ τῆς ἀνάγκης οὐ λέγειν ὅοον ζυγόν. ἘΡΈΠΕΟΥ " 

χ,5 Ὑπὸ τῆς ἀνάγκης σπτ-ἀντὰ δουλοῦται ταχύ... αὐ 

γπὸ τῆς ἀνάγκης, πολλὰ ποιοῦμεν ἜΜ, ἊΝ χ 
«Χρεία διδάσκει ὺ κἄν βραδύς φιρ ἢ, σοφό γος εὧὖξ 

ΕΙΣ φΡΤυ Νοῦν ᾿ 

“Ἱνάπαυσίς ἐστε τῶν κακῶν ἀπραξία. 5  ΄. 

᾿ ΕΙΣ ΜΡΕΤΉΝ. 
““ρετὴ μέγιστον τῶν ἐν ἐνϑρώτιοις, καλῶν. ἌΝ 

20 “ραῆς βέβωιωι δ᾽ εἰσὶν αἱ κτήσεις μόναι. ΠΝΩΩΝ 
«ἽἹ μὴ προσήκει, μετ᾽. ὥχουε, μηϑ᾽ ὅρα. ἜΉΝΟΡΗ 
Βέλτιόν ἐστε σῶμά », ἢ Ψυχὴν. νοσεῖν. πονμά ποῦ 
μον αὶ γύλαψει τὴν σαυτοῦ ᾿ὐγῥιι; μὸν 

.“- «αὐ ον, Ἔ .».»».-Ὸ 

“- 
ἘΤΙΥΤ; 9 

5. πἰς ΨΌΓΒΙΙΒ, μδὸΝ μένα ἱπορῖς ἐπ Βυης ΣΉ 
τγαπδία! πα5, ναὸ ὀχϑίαὶ ἰω ὙἙπτῆο εἰς ἀρετήν . ΟΥξὸ Ἰόςο 
Ἰοραίοτ, Ράγαπη ἱπίουει: βοά, ἰηϊεγοαὶ ππυβατη, ἕο θαι, 
ἐὼ ἐο τηόπάδπι οἴπογο, δὶς εἰΐμὶ δηΐοα οβ βαδινς τ 

᾿ παλιν: ἊΣ 
ενξλευϑέρου γὰρ ἀνδρὸς τὠληϑῆ λίγειγ.. ὡ φὰν 

᾽ν 5} 

Βκύκοκο 
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στιν δὲ καρπὸς ἐγαϑὸς. εὔτακτος. βίος. 

5. Παλὸν φύουσι καρπὸν οἱ σεμνοὶ. τρύσποι,:. 
“ἀβε πρόνοιαν τοῦ προσήκοντος. βίου. ᾿ 
“Μακάριος ὅστις μακαρίοις ὑπηρετεῖ. 

Οπλον μέγιστόν ἐστὶν ἡ ̓ρἑτὴ θοοτοῖς. 

Σαυτὸν φύλαττε τοῖς τρόποις ἐλεύϑερον. 
0 Ψυχῆς ἐπιμελοῦ τῆς σεαυτοῦ καϑα᾽ δύνῃ. 

ϑυχὴν ἔϑιζε πρὸς τὼ χρηστὰ πράγματα. 

ΕΙΣ 4ΑΧΔἉΑΡΙΣΤΊΙΑ͂Ν. 

“Ζχάριστος, ὅστις εὖ παϑὼν ἀμνημονεῖ. 
«Ἀεὶ δ' ὁ σωϑείς ἐστιν ἀχάριστος, φύσει... 
“μ᾽ ἠλέηται, καὶ τέϑνηκχεν ἤ χάρις. 

55) Επιλανϑάνονται «τντες οἱ παϑόνγτες εὖ. 

αλόν γὲ ϑησαύρισμα, κειμένη χάρις. 
“Μετὰ τὴν δόσιν τάχιστα γηράσκει χάρις. 
Χάριν λαβὼν εὔκαιρον, εὔκαιρον δίδου. 
Χάριν χαρίξζου, καϑ᾽ ὅσον ἰσχύεις ὅμως. 

άο Χάριτας δικαίας καὶ δίδου καὶ λάμβανε. 
Χάριν λαβὼν μέμνησο, καὶ δοὺς ἐπιλάϑου. 

24. ϑοϊαϊοβ ᾿ιΐτιβ ΒΘ ΠΑΡ ΠυτηοτῸ 5 ἱπ ΑἸάΐπᾶ εὐπίονδ;. 

καρπὸς δ᾽ ἀγαϑὸς ἔστιν εὔτακτος βίος. 
ῬοΩΘ γτοϑεϊζυϊδ86 5101 {οτίς νἱϑαβ οδὶ Βοπι9 Βοτο νης 
ἰεγίοητβ., βου θοπο, ἀρϑαιο οἰϊδίοε δὲ ἀγαθὸς, σαϊΐτι5 
γάϊ ἰαϊπαπη πΟῺ Ῥαιὶεϑαμίαγ ἰμοαίγτα, Βκυνοκ, ἰδ 
δϑοβποίδογὶ 568 γοῦβιι8 δῖος δαἀϊ 8 εϑὶ: 

παρπὸς δ᾽ ἀρετῆς ἐστιν εὔτακτος βίος. 

ν πύξη γαγϑαχῃ ἰποαῖγα ἤθχὶ τη δ ρῚ8 Ῥαϊιοθδμίην, ϑοῦθοι- 
πὸ νἱάεῖαν: 

καρπὸς γὰρ ἀρετῆς ἐστὺν εὔτακτος βίος. 

2 
δ, τ 

37.. Ηἰς 'νευβὰβ ἰηἶ ἹῬαϊατω εἰς δούλουξ᾽ χὰ δεραϑξας. 
ἐγδηϑίογει ἀοθορθαὶ. Ῥπύυκοκ. 

ὅ8. εὔκαιρον δίδου. 5ῖο ἀφάϊι τοϊϊαθ, απο φταρβίαϊ, 
Ἅυ]ρο ἐν μακρῷ δίδου. Βκυκοκ, 
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ΕΙΣ ΒΑΣΙΑΕΧΣ τ ΧΑΡΆ, 
«““ρχῆς τετευχὼς,. ἴσϑε καύτης ἄξιος. δ οὶ 
«Εἰκὼν δὲ βασιλεύς ἐστιν ἔμψυχος ϑεοῦ. οἷν 

ΕἸΣ ΒΙ͂ΟΝ: ν Σ 
«““μελοῦντω τοῦ ζῆν οὐκ ἔνεοτ' εὐοχημονεῖν. 

45 Ανϑρωπός ἐστε. πιγεύμῳ, καὶ σκιὰ μόνον. 
Βιοῖ μὲν οὐδεὶς ἃ ὃν πιροαιρεῖταε δίον. , πὰ. 
Βίος ἐστὶν, ὧν τις τῷ βίω χαίρῃ βιῶνδ ὝΟΥΝΩΙ 
Βίος κέκληται δ᾽, ὅει βίᾳ πορίξεξακιι". Ἵ 
Τὴ πάντα «ἰκτει, καὶ «ἄλιν᾽ κομίζεται: δρν γῆς, 

50 Ζῶμεν γὼρ οὐχ ὡς ϑέλομιεν, ἀλλ᾽ ὡς ϑυνάμεϑε," 
Οὐ γὰρ ϑέμις ζῆν πλὴν ϑεοῖς ἄνευ. κακῶν," 
Οὐκ ἔστε βίον εὑρεῖν ἄλυτίον οὐδενί, ὙΥΝν. υΑὲ ἅ 
1ὸ ζῆν ἀλύπως ἀνδρός ἐόειν εὐτυχοῦς. ἡ αὐλοῖς 
Τυφλόν 7γε καὶ δύότηνον ὠνϑῥώαι 

60 μὲς ἡδὺς ὁ βίος, ἄν τις αὐτὸν “ἡ νυν φῇ 

ΕΙΣ ΒΟΗΘΕΙΑ͂ΝΙ. ογο 
ΑἽνὴρ γὰρ ἄνδρα, καὶ τιόλις σώζει λρϑΝ Γ 
ΔΙιέμνησο σιἱλουτῶν τοὺς πένητας ὠφελεῖν. τὸν 
Ὑπὲρ γυναικὸς καὶ φίλου πονητέον. ; 
“Χεὶρ χεῖρα Ψίσεεει, δώχευλός τε δώκτυλον. Ὁ 

ΕΙΣ ΒΟΥΜΔΗΝ. ἥμνυ δὰ 
θυ “νὴρ ἄβουλος ἐς κενὸν μοχϑεῖ τρέχων, 

““βδουλίᾳ γὰρ πολλὰ βλάτιτονται βροτοί, κί "δ, 
ΤῸΝ Ἰαλμθνον ϑϑυνιδῖς ΨΝΩΝ ᾿ (με 

8. Ἑδδἄομι οϑὲ υὐῷ βοη!οηϊία τος Τα οὶ νον, 
ΠΟ Ἰαινιάαὶ αιτο: 

Ὑἱβ δὲ υἱία, υἱάεβ, ἄπδο λὰ ἴαδεγα οὁπιηία οοβὶς., 
Βαιύκοκ. 

δά, τυφλόν γε. 815 Βπὲ ἀρυὰ διοβαδινπι παν εν 
ΧΟΥΙΗ. Νυϊξο τυφλὸν δέ." Μεπαπάνὶ νουβιβ ἐϑῖ, δ᾽ κ' 



ΓΝΩΔΙΙΑ͂Ι ἩΟΝΟΣΤΙΧΟΙ. 305 

Βουλῆς γὰρ ὀρϑῆς οὐδὲν ἀσφαλέστερον. 
Βουλῆς γὰρ οὐδέν ἐστιν ἔχϑιον κακῆς. 

δὴ Ἐν νυχτὶ βουλὴ τοῖς σοφοῖσι γίγνεται. 
Σοφοῦ παρ᾽ ἀνδρὸς προσδέχου συμβουλίαν. 
Σοφὴ σοφῶν γὰρ γίγνεται συμβουλία. 

ΕΙΣ ΓΩΑ͂ΜΟΝ. 

“ἥλυπον ἕξεις τὸν βίον χωρὶς γάμου. 
Γαμεῖν ὁ μέλλων εἰς μετάνοιαν ἔρχεται. 

γοὸ Γάμος γὰρ ἀνθρώποισιν εὐκταῖον κακόν. 

ο 

80 

Γαμεῖν δὲ μέλλων βλέψον εἰς τοὺς γείτονας. 

Δαίμων ἑωυτῷ πλουσίαν γήμας ἔσῃ. ᾿ 
Ἔκ τῶν ὁμοίων οἱ κακοὶ γαμοῦσ᾽ ἀεί. 
Ζευχϑεὶς γάμοισιν οὐκ ἐλεύϑερός γ᾽ ἔση. 
Ἦϑος προκρίνειν χρημάτων γαμοῦντα δεῖ. 
“Μηδέποτε γήμῃ μηδὲ εἷς εὔνους, ἐμοί. 
Νόμιζε. γήμας δοῦλος εἶναι τῷ βίῳ. ὁ 
Νύμφη δ᾽ ἄπροικος οὐκ ἔχει παῤῥησίαν. 
Ο μὴ γαμῶν ἄνϑρωπος οὐκ ἔχει κακά. 
Ῥᾷᾶον βίον ζῆς, ἄν γυναῖκα μὴ τρέφης. 
“ὲς ἔστε τὸ γαμεῖν ἔσχατον τοῦ δυστυχεῖν. 

«(Ὡς τριοπακοδαίμιων, ὅστις ὧν πένης γαμεῖ, 

ΕΙΣ ΓΕΛΩΤΑ. 
Τέλως ἄκαιρος ἐν βροτοῖς δεινὸν κακόν. 
Τελᾷ δ᾽ ὁ μῶρος, κἂν τι μὴ γελοῖον ἢ). 

72. δαίμων ἑαυτῷ. ὝυΪδο σεαυτῷ. Ἐδι Π]σα ὀϊοσδη-- 
ἐϊι8. εἰ “Ζετεκώτατον. ϑεουηάδα οἰΐδπι Ῥεγβοραθ βογνίμηϊ 
Ῥγομοιμίμα αὐτοῦ, ἑαυτοῦ, ἀποᾶ αὐ (ὐοπηίςαμα ΟὈ δον 
τηϑιηϊηΐϊ, δορξοῦῖεβ Τράςῃ. άδι. εἰ δ᾽ αὐτὸς αὐτὸν ὧδε 
σεαιδεύεις. Οεα. (0]. 855. ὕὅϑ᾽ οἵὔνεκ αὐτὸς αὑτὸν οὔτε νῦν 
καλὰ δρᾷς. ο30. αἰσχύγεις πόλιν τὴν αὐτὸς αὑτοῦ. Βκυκπὸκο 

ν λαᾷ, ποῖ, ας τὶ 824. 

ιν 
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οὐ 
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ἂν Ὁ ΤΝΩΜΑΙ ἌΟΝΟΣΤΙΧΟΙ. 

ἘΣ ̓  ΤῊ ΡΑ͂ Σ. 
Τῆρας διδάσκει, σώντα , καὶ χρόνου τριβή. 
Γνώμαι δ᾽ ἀμείνους εἰσὶ τῶν γεραιτέρων. 
Ἐσϑ)λοῦ γὰρ ἀνδρὸς γῆρας εὐπροοήγορον. 

Ἐρόδιον εἰς τὸ γῆρας αἰεὶ "κατατίϑου. Ὁ 
Ἡξει τὸ γῆρας “τῶσαν αἰτίαν φέρον. , 
Ἡαλὸν «τὸ γηρᾷν, καὶ τὸ μὴ γηρᾶν «τώλιν. 

Ομιλίας δὲ τὼς γεραιτέρας φίλει. ὍΝ ὙΨΨΟ.. 
Οχληρός ἐστιν ἐν ψέοις ἀνὴρ γέρων." ᾿δ 

ἸΠολιὰ χρόνου μήνυσις, οὐ φρονήσεως: ἃς 
Τοῦ ζῆν γὰρ οὐδεὶς ὡς ὁ γηρώσκων ἐρᾷ. 
Φοβοῦ τὸ γῆρως" οὐ γὰρ ἔρχεται μόνον. 
“Χαλεπὸν τὸ γῆράς ἔστιν ἀφ το Ῥαδίε. 

ἘΠΣΌΒ ΘΝ οι 
Βεβαιοτώτην φιλίων ἔχε «πιρὸς τοὺς γονεῖς." 
Βούλου γονεῖς σιρὺ παενετὸς ἐν τιμαῖς ἔχειν. Ὁ 
Τονεῖς δὲ τίμια καὶ φίλους εὐεῤργέτι. 6 ὑ 
Γεννητόρων ἕκατι κατϑανεῖν καλόν. 
Ἐλπιζε, τιμῶν τοὺς γονέϊς, σπεράξεεν παλῶς. ο- 
Ἡδύ γε πατὴρ φρόνησιν ὠντ᾽ ὀργῆς ἔχων. 
Θεὸς μέγιστος τοῖς φρονοῦσιν" οἱ γονεῖς. - . 

Ἰκανῶς βιώσεις, γηροβοσκῶν τοὺς γονεῖς. 

τ, 

ν.. 

δ. Ἂν ϑΟΡΒΟοΙ 5 Ὑντοηθ. Ῥόπθον. Αάνεγβ. ρᾶρ. “179. 
2] 

80. ΩΝ ᾿δίς 'Βδηις Οτοῖίαβ. ϑοΐοδες ταῖσο φέρων, 
εὐγ’ώ νΕ ῬΌΟΓ, οππο δεῖ. Βκυνοκ. 

γαΐμο Ἰορίιας, ὀχληρὸς ἀνήρ ἐστεν ἐν νέοις γέ 
ἘΡΑ͂Ν, ΑΝ ὨΟθὶ5. ἴᾶπὶ Ῥουδιυδϑιπν δὲ, ΤεΥ ἰδδί γα. δια- 
ἀυΐ πηι οηΐτὰ ροδίαπι πα] πὶ ἰπ βοθμᾶ νοδεπι ἀνὴρ ἐχ- 
ἔα]! 556 ῥυΐτηα ἴοιβα, ρῬγδοϊογαιαπι ἴμ ΕΝ ΠΒκυκοκ, 

97. ΟΒδογοηοιν δίοθαοὶ ἘΧΧΙΧ, Σ Σδο εἰν αὶ 
τὴν φιλίαν ἔχε, 1μεξὸ ἔχε τὴν φιλίαν. Τὴν τ ὍΣ 

05. ϑεὸς μέγιστος. δὶς πε διοθδδαβ ἮΝ ΧΧΙΧ. 
δοίο!ο ἀεβείιν πιαϊᾶϊα Ἰοοιίο, ϑεοὶ μέγιστοι. Βκῦνοκ, 
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τοῦ Νόμιξε, σαυτῷ, τοὺς γονεῖς νοι ϑεούς. 
Τρὸς υἱὸν ὀργὴν ὀὐκ ἔχει χρηστὸς, πατήρ. 

“ὲς ἠδὺ τῷ “φύσαντι͵ πείϑοσϑαι τέχνες. 

ῬὰΣ. ῬΥΝΆΙΗ ΑΙ. ; 
Βίου σπάνις ἐδ ύον ὑμν ϑὐνου κν μδν. : 

ο΄ Γυναικὶ στ-ἀση κόσμον ἡ σιγὴ; φέβξενονν 
110 Τυνγαικὸς ἐσϑλῆς ἐσφὶ σώξειψ.οἰκέριν.. 6Ὸ6ῸΟ 

Τυναικὶ κόσμος «δ᾽ τρόττος » οὐχὲ χρυσία." 
Τυνὴ δικαία, τοῦ βίου σωτορέαντ..... ". 
Τυναικὸς ἐσϑλῆς "ἐσυιιτυχεῖν. οὐ ῥῴδιον... 
Τυναῖκα. ϑάσεισειν πρεῖσσόν, ἐστιν" 4)" γωμεῖν: 

116 Γυνὴ τὸ οὐνολόν ἐστι ᾿'δαπανηρὸν φύσει. 
Τυναικὶ μὴ πίστευε σὺν σαυτοῦ βίον.. 
Τυνὴ γὰρ οὐδὲν οἶδε, πλὴν ὃ βούλεται. 
Τυνὴ δὲ χρηστὴ πηδάλιον ἔστ᾽ οἰκίας. 
Γυναικὶ δ᾽ ἄρχειν οὐ δίδωσιν ἡ φύσις. 

120 Γυνὴ γὰρ οἴκῳ πῆμα" καὶ σωτηρία. 
᾿ς Γυνὴ γυναικὸς πώποτ᾽ οὐδὲν διαφέρει." 

907 

Ἐν γὰρ γυναιξὶ “ιίστυν οὐκ ἔνεστ᾽ ἰδεῖν... 6 
Ζῆλος γυναικὸς πάντω ιπυυρσιολεῖ δόμον. 

Ζήτει γυναῖκα σύμμαχον. τῶν πραγμάτων. 
χη Ζῇν οὐκ ἔδει “γυναῖκα κατὰ πολλουδ᾽ «ροστοῦς." 

Θησαυρός ἐστὶ τῶν κακῶν κακὴ κλυνᾷ 
Δ τ Ν ᾿ ι 

111. Μεϊσογάτα 5806 Ῥπ64 685 ἐπιεγαθὲν, Ἀχαὶ Πο5. νυ βι5 

εὐϊάοταηε, απονσα Ὠομιϊπιιαλ τη ρον ϊᾶτῃ Οτοιίατα Ϊπ 

" Ὦρο ΒοΏαΓο ὨΘῺ Δηἰπλδ ἀν ἐγ 1588 τα ΐροτ,, δὶς ομἑτὰ ΦΌΣΩ 

-αθίφας, τορεγῖο:, ᾿ 

"γονδακὶ κόσμος»: ὁ τρόπος". κού. χρυσία. ἝΩ ν᾿ ἴρι 
- 

εἰ Ῥανασόδεη ἴῃ οὐχὶ βᾶθρε περ! ἐχεγιιὶ Πθνανὶϊ, οατα γεν- 

εὐ φηϊ 58. οὐνῖαθ σοὶ ἐπίϑίσηθ. Χορ] πὶ ἃ ἡδιιΐπθ ΩὉ-- 

βογναίΐπτη, δὰ ϑορ ιοοίεμι Ῥροξεκεπημθι ΒΑΒΜΡΕ  β υ9 
᾿Βομποιάετυ ἐδ 10 

γυναιξὶ, Ἔχ 0} ὗ Ὑρύπος, οὐ τὰ πρνεβα. 

ὥ. 

εν 



τῸς : εν. ἰδ « οἱ κν 

308. ΓΝΏΜΑΙ Ἅ0 ΝΟΣΤίΧΟΙ. 
ὙΠ Ὁ φὈνδλειι “ 

Θηρῶν ἧπά ντῶν. ̓ἀχριωτέρα υνή. 
Θάλασσω, «καὶ σεῦρ, καὶ μὴ)» κακὰ. τρία: 
Ἰστοὶ γυναικῶν ἔργα, κούκ ἐκκλησία. 

τῦο 7ὸς πέφυκεν. ἀσπίδος κακῇ γυνήν.ς 
ἴσον λεαίνης καὶ γυναικὸς ἐμάφοτν Ἂ 

Ἡαλὸν γυναικὸς. εἰσορῷν ’ καλ ᾿ 
ΡΥ 20 

ύπη σφιαροῦσα πιάνφον᾽. "ἐστὶν ἡ ρηξῥενον 
“έοντι συζῆν, ἢ γυναικὶ, συμβιοῦν. .. τ τα » 

ιϑ5 Μεστὸν κακῶν σέφυκε φορτίον. γυνή-. δὰ 

ὥπου γυναϊπέρ εἰσι, πώντ᾽ ἐκεῖ κακώ.. ὙΥ τ 

Οὐδὲν γυναικὸς. χεῖρον. οὐδὲ, τῆς καλῆς.. ἀν 
Πολλοὶ γυναικῶν δυσευχοῦσιν οὕνεκα. ΡΟΣ ἃ 

Ῥύτιας γυνὴ σπέφυκεν ἠργυρωμένος... 
τάο 171 ρπφίθψ. κακὸν πέφυκεν ἀγϑρώπ ἧ- 

γπερήφανον πρᾶγμ᾽ ἐστὶν ὡραία ὯΝ ̓ 
7πὲρ γυναικὸς 'χαὶ φίλου πονηκέον. 

Φύσει γύῥὴ δυσήγιόν" ἐστι καὶ πικρόν. 0.00Ὅὅ 

Χειμὼν κατ᾽ οἴκους ἐσεὶν ἀνδράσιν, νέος ὑρετ λ 
χ4άδ ὥς. ἔστ᾽ ἄπιστος γυναικείῳ, φύσις... Ἀ 

»ϊς 
ἬὭΜΙΣ 4 ΗΜ ΟΝ. 

Ἰσχυρὸν ὄχλος ἐστὶν, οὐκ ἔχει͵ δὲ γοῦν. , 

, ΕΙΣ ΔΙΠΝΑ͂ΙΟΝ. Υ.. ..0 
Αἀνδρὸς δικαΐου καρτιὸς οὐκ ἀσεόλλυται- 
“πάτης τ υνενν ϑεός. 

ευυΐϊ. 

γἶὺ "᾽' οι, ὦ 4} 

5127. αΐξο κακὴ γυνή. Ὑόσετα κακῆ 
" ἈΠ Κη ἰ ποδὸς λάρος εὐϊΐα 585- 
ἐπὶ 4αϊν δ εὐϊιον ραγωσαρενῦ δαϊεηίυϑ Κὐυκοκ. 
88, δὺ ϑευον ον, οὕνεκα. Ῥεγρέγαπι νυἶξο εἵνεκεν, 

Ὡς τ. τορος Ἰοσαπί πο Βαρειὶδδς δὰ Οοτζαίουμι 5 

142. Με πὸ "δ ἴνο ἐὲ Ἰτωρταδεηίε τετηδηδὶξ ἐπὶ μὰς 56 δα 
δὶς νεγβυδ; φύθε ἀεϊοίαμπι. νυ εβατω, αΐρΡε 4υοῖι ἴω Τὶ- 
ἐπ]ατη εἰς βοήϑειαν ἰγαποίαϊεγοχω, Βαννοκ, 
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Βάδιξε τὴν εὔϑεῖαν, ἢν δίκαιος ν᾿; 

το βίου δικαίου γίγνεται ἀέλος καλόν." 
Δίκαιος ἴσϑ'᾽ ̓, ἵνα καὶ δικαίων δὴ τύχης: 
Δίκαιος εἶναι μάλλον ὰ ἀρηστὸς "Αἰ υηδὴ 
“Ἔίκαια δράσας ὀυμμάχου “φεύξῃ ϑεοῦ. 
Δίκαιος ἐὼν ἧς. τῷ τρόπῳ χϑήσῃ) ὑσδϑν" 

τι Δίκαιος ἀδικεῖν οὐκ ἐπίσταται τρόπος: " 

Ἐν παντὶ δεῖ καιρῷ τὸ δίκαιον. εηϊβηρασεῖν: 
Ο μηδὲν ἀδικῶν οὐδενὸς δεῖταε νόμου. 
Πρὸς εὖ λέγοντας οὐδὲν ἀντεὶπεῖν, ἔχω: . 
Τοῖς γὰρ δικαΐοις᾽ ἀντέχειν οὐ ἐχαννημανς ̓ 

ι6ο Τρόπος δίκαιος, κτῆμα φτιμεώτωτον." 
Τὸ μηδὲν ἀδικεῖν σνᾶσιψ' ἀν ϑῥώποις στρέπει. 

71ὸ μηδὲν ἀδικεῖν καὶ φἰλαγϑρώπους “τοιεῖ- 
Χρηστοῦ παρ᾽ ἀνδρὸς μηδὲν ὑπονόει καμόψ. . 

ΕΙΣ. ΔΟΞΑΝ. ἐδ 
Βαλῶς ἀκούειν μᾶλλον ἢ πλουτεῖν ϑέλε., 

100. Πενῆς δὲ δόξης οὐδὲν ἀϑλιώτερον. 

ΕΙΣ ΔΟΥΛΟΥ͂Σ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΑ͂Σ. 

Δούλου δὲ χεῖρον οὐδὲν, οὐδὲ τοῦ καλοῦ. 
Εἷς ἐστὶ δοῦλος οἰκίας ὁ δεσπότης. ὁ. ἐῶ, 
“ΜΠυπεῖ με δοῦλος δεσπότου μεῖζον φρονῶν. 

Φεύγειν ἀεὶ δεῖ δεσπότας ϑυμουμένους. 

ΕΙΣ ΔΥΣΤΥΧΙ͂ΩΝ. 

170 “νϑρωπορ᾽ ἱκανὴ πρόφασις εἰς τὸ δυστυχεῖν. 

᾿ς Δεῖ τοὺς μὸν εἶναι ϑυστυχεῖς » τοὺς δ᾽ εὐἰνχίρ, 

“ρυὸς «πιεσούσης. πᾶς ὠνὴρ ξυλεύεται. : 

π᾿ ἀνδρὶ δυστυχοῦντι μὴ πλάσῃς κακόψ- 

“Μὴ ἴμβαινε δυστυχοῦντι" κοινὴ γὰρ Τύχη. 

1γ5 Μηδέπονε σαυτὸν δυστυχῶν ἀπελπίσῃς. 



χϑο 

χϑῦ 

5 ΑΗ ΑῚ ΔΟΝΟΣΥ ΟΣ 
ΝΝόμιζε κοινὰ ἰάντα δυστυχήματα. " ΨῚ 
Οἵ μοι" τὸ χὼρ ἄφνω δυστυχεῖν μανίαν ποιεῖν. 
ων δυστὐχούντων εὐτυχὴς οὐδεὶς 'φίλος. 

ΕἸΣ ἘΓΗΡΑΠΤΈΕΙΑΝ.. 
Ἢ κοιλία ἀαὶ πολλὰ χωρεῖ. χὠλίγα:. τ νὸ 955 

“ Ἀ1.., Κ  Ἢ ΧΎΝ ὅθι.»» ἱ 

«δ νὸν ΖΕ ΣΙΣ οὔξυβ ΠΕ Καρδις γδ ὑπ ῳ 
“νϑρωπος ἀτυχῶν σὠώζέται ταῖς "ἐλπίσι. “6 τ᾿ 
«Δελτιτον οὐδέν στώντα δ᾽ ἐλπίζειν χρεών. ὦ 
ΑΑἹἱ δ᾽ ἐλπίδεξ᾽ βόσκοῦσι τοὺς κενοὺς βροτῶν: ἢ 
Εν ἐλπίσιν χρὴ τοὺς σοφοὺς ἔχειν βίον Ὁ ὁ’ 

ΦἘΛΤΈΟΥΣ σεδνευγ τ τ ἁ(υ φι» ἢ 

ἄρον δ δ ἘΠ ΑἿΝΟΝ. εἰ, 

γαὲρ δεωυτοῦ μὴ φρώσυῃς ἐγχώμια. ὁ 
Φίλων ἔπαινον μάλλον. ἢ ϑαυτοῦ λέγε. 

ἜΟΒΕΥΣ ΕΥ̓ΓΕΙ ΝῊ. λον παὐνδαὶ ἕ 

“νὴρ ἄριστος οὐκ ἄν εἴη δύσγενηής. ἡ Μο. γὰν" 

Ζ,ωλαϊσχρὸν αἰσχρῶς. τοῖς καλῶς τεεφυκόσιψ.... 

ΆΕῚ Σον ΕὙΤΥΧ ΙΝ 
Βέβαια δ᾽ οὐδεὶς ϑνῆτος ξὐνυχεῖ γεγώς. 

“Ὡ “4 ὰν 

᾿Ἵϊκαιον εὖ πρώτεονει ξεν ῆσθαι ϑεὸῦ. Ὁ 

100 

". . 

Εσϑλῶν κακίους ἐνίοτ᾽ εὐλτυχέσεερο.. 
Τυδαιμονί εἴωϑεν ὑπερηφανίας ποιεῖν. 
Ἡνιοι κακῶς φρονοῦσι σιράσσοντες καλῶς, 
Θεῶν. δ᾽ ὄνξιδος ψεοὺς κακοὺς εὐδαιμονεῖν. 
Ιδίων. κατὰ φρόμησεν οὐδεὶς εὐτυχεῖ. 

τὰ 

“' 
δ φ᾿ ΄“Ν ι: ς ἢ ᾿ ᾿ Ἧ νιν. Ὁ ἡ δ᾿ 

ιϑ8ο. ἄν ς ἀτυχῶν, δὶς Βεῆς δρᾷ διοθδόητω Τορίἑυν 
τις. ΟΧΙ ΔΊ ΨΟΝΟ ἑοβαδῆν ἀγηῤ ἀν νδϑιδδα νθκαρκυ να 

τοί. ἐδέαν καχαὶ φρόνησιν, δὶς θὲ ιν ἃ 
φιὶς τοι, Μὲ] βρλογται ν Ὁϑ τον τ ΒΤ πολ Ἢ 
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90 ΠΠαλὸν δὲ κοινόν ἐστε χρηστὸς εὐτυχῶν. 

Μήπω μέγαν εἴπῃς, πρὶν τελευτήσαντ᾽ ἴδης. 

]Π]ολλοὶ μὲν εὐτυχοῦσιν, οὐ φρονοῦσι δέ. 
Τὸν. εὐτυχοῦντα καὶ φρονεῖν γομίξομιεν. 

᾿ Ζὧν εὐτυχούντων «πτώντες εἰσὶ συγ7εν εἴς. 
ὁ0 7Γς δ᾽ οὐκ ὧν εἴη. χρηστὸς, ὄλβιος γεγώς; 
᾿ς μὴς εὐχόλως πίπτουσιν αἱ λωμσιραὶ τύχαι. 

ἥ ΕΙΣ ΒΥΣΕΒΕΙ͂Α͂Ν. 

Θνητοὶ γεγῶτες μὴ φρονεῖϑ᾽ ὑπὲρ ϑεούς. 
γπὶρ εὐσεβείας καὶ λάλει καὶ μάνϑανε. 

εἶ ᾽ ' ᾿ 

ΕΙΣ ΕΥ̓ΧΗΝ. 
ο΄ Εὐλῆς δικαίας οὐκ ἀνήκοος ϑεός. 

;. ΚΕΝ ἘΡΘ ΤΥΪ 
υῦ Γέρων. ἐραστὴς ἐσχώτῃ κακὴ τύχη. 

Μόνον ἔστ᾽ ἀπαρηγόρητον ἀνθρώποις ἔρως. 
Οογὴ φιλούντων ὀλίγον ἰσχύει χρόνον. 
]]ολλοῖς ὑπέκκαυμν ἔστ᾽ ἔρωτος μουσική. 
Φεῦ φεῦ" βροτοῖς ἔρωτες ὡς κακὸν μέγα. 

εἰ 

415 ἰατηθῃ (δα ΡΥ θαι βῖβ δίς βο]υῖος ὀχ μι θοῦ, κατ᾽ ἐδέαν 
φρόνησιν ---. Νοξ ρον ογ 5 ἴῃ βοπο π ὶ ΒΘΠΑΓΊΟ 856 Οϑίβῃ- 
«νηὶ εἀϊογδα, ἥπιοτα δἷς βδοῦσα ἰδριη: 

κοινὸν: δὲ καλόν ἐστε γρηοτὸς εὐτυχῶν." 
αὶ! ποῖηρο Ῥυίούοπι 501] 8 Ρθάπι νοοΐβ καλὸν ργοάμοὶ ΡΟ588, 
«πᾶτὴ σοντρίππξ βοῦροῦ Αἰεὶ ροῤίαο.» ΨΊὰς ἀπδὲ πο- 
Ἰανιήνι5. αὐ Οοτηοὶ (οποίομαμίεβ 70. θκυνοκ: 

305. Ἰοτηοηδοὶΐβ οϑὲ ψδύϑιιβ᾽ ϑεσναίυβ ἃ δίοραοο ΤΙ, 
ΧΧΙΙ. οαΐα5 ᾿Ἰδοιοπθα. τηθεῖίο ῥγδοιεπίμηι8. {Π1, ἀυδπι 
ἐοποίηηδν ἀποίον να]ραίαθ οο]]εοἰϊοη 5: ϑνητος πεφυκὼς 
μῇ φρονῆς υπέρϑεα. Βκυκποκ.- 

07. ὀλίγον ἰσχύεο χρόνον. ϑὶς διοθαειιβ ἰὼ ΕἼοΥ]. ΤΙ. 
ΠΧΗΙ. (]1Ὼἢ νυϊραία (Οἰ οειίοτιθ, τὶ Ηΐο. νϑυϑαβ8. ὀχϑίαϊ 
ΟὟ, εἰς ὀργὴν, Ἰοβίϊαν μεκρὸν ἰσχύει χρόνον. Βκυποκ. 
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ΕΙΣ ἜΧΘΡΑΝ. 
510 χϑροὺς. ὠμύ ὠμόνου ἐμὴ ̓πὸ τῇ. σαυτοῦ βλάβη. 

᾿ἰχϑροῖς ἀπιστῶν οὔ τιοτ᾽ ἄν σιάϑοις βλάβην. 
«Ἱγονλπαρ᾽ ἐχϑρῥοῦ ἐπ τιοϑ᾽ ἡγήσῃ δον 

φλολν ΤΣ Ἃ Δ ἐν μξοράν. οὐ 
Ζῆν βουλόμενος, μὴ σιρῶττε ἙΡ τες ΕἸ ΝῸΣ 
Ζῇν αἰσχρὸν, οἷς ζὴν ἐφϑόνησεν ἡ τύχη. 

“αχὖ σιώγντες καλῶς. ζῇν ϑέλομεν ., ἐλλ᾽ οὐ 'δυνώμεϑα, 

Τὶ ζῆν ὄφελος “ ᾧ μή ᾽στι τὸ ζῆν εἰδέναι; Ι 
(Ὡς ἡδὺ «τὸ ζῆν, ̓ κὴ φϑονούσης τῆς τύχης. 

“ΕἸ. τὰ ἨΗ 4 ΟΝ ἩΝ. ὴ 

ἘΞ ὑϑοῖχὲ γὰρ φύεται τὸ δυσευχεῖν. 
Ἡ γὰρ παρώκαιρος. δονὴ τίχεει βλάβην. 

320 Οὐδεὶς ἔπαλννον, ἰϑοναῖς, ἐκτήσατο. οὐ τ δομῇ 
Φεῦγ᾽ ἡδονὴν; ρουσων. ὕστερον βλάβην. 
ἵὲς πολλὰ διὰ ψν» ἡδονὰς λυπούμεϑα. 

Ω τὺ ᾿ 

ΝΣ . ̓Θ4 ΝΑ ΤῸΝ. 

.4λλ᾽ ἔσϑ᾽ ὃ ϑώνατος λοῖσϑος ἰατρὸς γόσων. 
ροτοῖς ἅπασι: κανϑανεῖν, ὀφείλεται. 

225 Ζωῆς πονηρῶς ϑάνατος εὐπορώτερος. 

Ἢ ζὴν ἀλύπως, ἢ ϑανεῖν εὐδαιμόνως. 
Θνητὸς ϑεεῥυχὼς ἢ γέλὰ τεϑνηκότα. 
ἩἨαλὸν" το ϑγήσκειν,. οἷς ὕβριν τὸ ζῆν φέρει, 
Ἡρεῖσσον τὸ μηὴ ἐν ἐοεὶν, ; Ἢ ζὴν ἀϑλίως. 

τὰν ν᾽ 

΄ 

315. ζῇν ϑβδ μιν, δὶς τα δτοιίιι.. ιυΐρο καΐπεις 
εοποὶηπῦ ζῆν ἐθέλομεν. Βκυκοκ. τ 

5:5. 'ϑάνατος εὐπορώτερος. ϑῖς ἃρπὰ πιϑμεδὰὶ Ἰερί-- 
τὰν Τίς, ΟΧΧΗ. ψιάροὸ ϑάνατος αἱρετώτερος, .Βκυκποκ. 

στ ὐὐχ" 
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550 Οὗ οἱ ϑεοὶ φιλοῦσιν, ἀποϑνήσκει ψΨέος. 
Τὸ γὼρ ϑανεῖν οὐκ αἰσχρὸν, ἀλλ᾽ ψυχρὸν ϑανεῖν.. 

ΕΙΣ ΘΕῸΝ ΜΑΙ ἘΠΗ͂Ν. ΘΕΙΑ͂Ν ἍΠΠΙΝ. 

᾿,γει τὸ ϑεῖον τοὺς κακοὺς τιρὸς τὴν δίκην. 
““Ιεὶ γὰρ, εὖ «εἰπεουσιν. οἱ Διὸς κύβοι. 
Θεὸς συνεργῶν πάντα “Ἰοιεῖ ῥᾳδίως. 

555 Θεοῦ γὰῤ οὐδεὶς εὐτυχεῖ βροτῶν ἄγευ. 
Θεοῦ ϑέλοντος κἄν ἐπὶ ῥιδιὸς σελξοις. 

Θεῷ μάχεσθϑαε δεινόν ἐστε καὶ εὐχή. 
Θεοῦ δὲ τιληγὴν οὐχ ὑπερπηδᾷ βροτός. 
Ταὶ ζῶν ὦ φαῦλος καὶ ϑωνὼν κολάζεται. 

“ἤ0 ,ήσειν διὸ τέλους μὴ δόκει «φονηρὸς ὦν. 
ο΄ Ὁ τι δ᾽ ὧν ποιῆς νόμιζ᾽ ὁρῶν ϑεούς τινας. 

ος Οὐδεὶς παρανομῶν πρὸς ϑεοὺς ἐχέγγυος. 
Πάντη γάρ ἐστι, -τώντα τὲ βλέπει ϑεός. 
Τὸ μὴ δίκαιον ἔργον οὐ λήϑει ϑεούς. 

ΕΙΣ ΤΑΤΡΟΥ͂Σ. 
345 Πολλῶν ἰατρῶν οἴσοδός μ᾽ ἀπώλεσεν. 

ΕΙΣ ΚΑΙΡΟΝ: 
᾿ἥπαντα “αἰρῷ χάριν ἔχει τρυγώμενα.. 
αλὸν τὸ καιροῦ παντὸς εἰδέναε μέτρον. 
Ταιρὸς γάρ. ἐστε τῶν νόμων κρείττων πολύ... 

Τίαιροὶ δὲ καταλύουσι τὲς τυραννίδας. 

250 Παιροῦ τυχὼν γὼρ πτοχὸς ἰσχύει μέγα. 
Πολλῶν ὁ καιρὸς γίγνεται παραίτιος, 

Πολλοὺς ὁ καιρὸς ἄνδρας. οὐκ ὄντας ποιεῖ. 
ἷ 1 «χισϑ᾽ ὃ καιρὸς “μεταφέρει τὰ πιράγματα.. 

Τὸν καιρὸν εὔχου σιάντοϑ᾽ ἵλεων ἔχειν. 



46 “ὃς μέγα τὸ μεκρόν. ἐστιν ἐν καιρῷ δοϑέν, 

1Κϑ ΘῪ ́ι 

470 1 
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“ὧν τὰ πάντα τοῦ βίου κρίνει χωλῶς. 

ΕΙΣ Μά. 1Ἴ0Σ. 

δύσμορος εἴην. μᾶλλον , ἢ καλὸς κακός. 
Μὴ κρῖν᾽, ὁρῶν τὸ κέλλος, ἀλλὰ τὸν τρόπον. 

«Ὥς ἡδὺ κάλλος, ὅταν ἔχῃ γοῦν σώφρονα" 

ν᾿ ΕΙΣ ἬΕΡΜΟΣ. 

Βίον πορίζου σεώντοϑεν σιλὴν ἐκ κακῶν. 
Βέλτιστε, μὴ «τὸ κέρδος ἐν «τῶσε σκόσξει. 
Εἰ μὴ τὸ λαβεῖν ἣν, οὐδ᾽ ἄν εἷς πονηρὸς ἦν» 
Ζητει συναγαγεῖν ἐκ δικαίων τὸν βίον. 
1͵ϑος σπιονηρὺν φεῦγε καὶ κέρδος κακόν. 
Ἡξέρδος -στονηρὺν μὴ λαβεῖν βούλου σ«τοτέ. 
Ἡωκοῖς τὸ "κέρδος, τῆς δίχης ὑπέρτερον. 
Ἠέρδη πονηρὰ ζημίαν ἀεὶ φέρε. Ὁ ι 

ἃ μιχρὰ κέρδη μείζονας βλάβας φέρει... ΟΣ εἰ 
Τὸ κέρδος ἡγοῦ κέρδος, ἂν δίκαιον ἧ. 
ι(ὰ δ᾽ αἰσχρὰ κέρδη συμφορὰς ἐργάζεται. 

ἽΞΙ͂Σ ΚΡΊΣΙΝ. 
““νεξέταστον μιὰ κόλαξε. μηδέν. ἱ 
Ἠατηγορεῖν οὐκ ἔστι, καὶ κρίνειν. ὁμοῦ. 
Πρίνειν τὸ: ϑϑιοψαὶ μὴ τὸ δ κλί. ϑέλε. 

ὐ 

265. ὌΝ νὐλουμν: μα γδοίδ. Οτοιίαβ. δωῖρο, οἶδιι- 
ἀϊοανς ἰαγρίϊεν νοῦβα, ζήτει συνάγειν, θΒαυκοκ, 

“ὔγ. αἰ Ἢ τρρτὴ δὶς Πῶσ. ἰορναμ5, ΨαΪσο χέρ- 
δὸς πὸν ἤρονο ς Βκυνοκ. 

475. "Ἢ νυϊραία ππδίωυς ἐχϑίαι πεῖς νοῦδὺ5 Τίς. εἰς 
δίκαιον, αὶ Ἰάβδϑοιω οοπίραχὶξ οτηϊεοίουο δυο! ἴα ῥγίοσὲ 
πριν υτο. ̓ δογίρϑογαξ ργοθυὶ ἀαθίο ἀμποίοι ᾿ιὐέαϑ βοματίὶ,. 
πὶ οὐἀϊάϊηιιδ : 

χρίνεῖν 10 δίκαιον, μὴ ΤῸ συ μφέρον, εἰρη 
ΝΟ 
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ΣΟ ΕΡ 1Φ ΚΑ: 
ἀφεὶς. τι φανερὰ μὴ. δίωπε τἀφανήῆ- 

σὺ ἢ μὴ τοί δι τὸ πρυπτὸν. ἢ μόνος. ποίξε, 

Σοφοὶ δὲ συγκρύττουσιν οἰκείας βλέβᾳς. 
Ὑπόνοια δεινόν ἐστὶν ηδέρονί γν διδν κακόν. 

ΠΙΣ Σ ἍΠΙ ΟΝ. 

᾿Ἵπανϑ'᾽ ὃ λενὸς γλυκέα «τλὴν- αὐτοῦ σιοιεῖ. 
Γαστὴρ᾽ ἄναλτος καὶ νεῶν. εὗρεν δοόμον. 
“ιμὸς μέγερταν ἄλγος ὠνϑρώτιοις ἔφυ. 

«Πεμῷ γὰρ οὐδὲν ἐστιν ἀντειπεῖν ἔπος. 

ΤΠολλῶν ὃ λιμὸς γίγνεται, διδάσκαλος. 

δ πον νον ΡΒ ἽΟΤΟΝ. 

“ἀνδρὸς χαρακτὴρ ἐκ ̓ λόγου γνωρίξετω. 
Ἰατρὸς ὁ λόγος τοῦ. κατὰ ψυχὴν. παϑους. 

Ἰοχυρότερον δέ γ᾽ οὐδέν ἐστι τοῦ λόγου. 
υἹόγος γάρ ἐστε φάρ δον, λύπης μόνον. 
Ἱόγοις ἀμείβου τὸν λόγοις πείϑονταά σε. 
“Πύπην γὰρ εὔνους οἶδεν Ἰἰᾶσϑαε λόγος. 
“Πόγω διοικεῖταε βροτῶν βίος μόνῳ. 
Ξίφος τιτρώσκει ἀϑ μαι; » τὸν δὲ γοῦν λόγος. 

αϑὸ, πὰ δ0465, Β6ΙΤα πη 5 ΔΚ ΠΠῚ, ἀαοτα εχ ΑἸάϊπα 
εὐϊιίομ Ιδοϊονὶ θὰ8 Ἔχδίθει ὙΝἸηἰογίομιϑ: 

λόγος γάρ ἔστι λύπης φάρμακον μόνος. 

ἘΠαξ ἀπ ταοπείαε ὀεουγγιε ἴῃ .᾿εοάεις ΠαΪ]ο 15ε, 486 πὶ 
οχηϊοί τοῦδ: 

μέγιστόν ἔστεν ὀργῆς φάρμακον ἡννον" 

Ουοχι Ῥτοοάνο δάδο ογαὶ πυτλουβ. 8115 ΓΕ 6 γο: 

ὀργῆς μέγιστόν ἐστε φάρμακον λύγος. 

' Ουϊδ᾽ πῶ τί ἀεαὶ Βοταϊηαπη ἱτηρι θη ϊαπὶ, 4αὶ, σαθπτη τ 
νδυϑα5. φαΐδοτα ἰάτη θ᾽ οἱ Ἰορὸβ Ια οἶδ56 νἱἀραιίαν, Ῥοεὶαβ 
ἐλαδ τδοοοβ δἄογο ϑυδιίϊμεηὶ. Βκύποκ. 
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Οὐκ ἔστ᾽ ἀπ᾽ ἔργων μὴ. καλῶν ἔπη καλά, 
Οργῆς ματαίας εἰσὶν αἴτιοι λόγοι. 

Ῥῆμα παρὰ καιρὸν, ῥιφϑὲν “ἀνατρέπει βίον. 
Ῥίψας λόγον τις οὐκ ἀναιρεῖται, σιάλιν. 

Σοφῷ παρ᾽ ἀνδρὶ σιρῶτον εὐρέϑη λόγος. 
"Χωρὶς τὸ τ᾽ εἰπεῖν στολλὰ καὶ τὸ τὰϊ καίρια. 
Χρηστὸς πονηροῖς οὐ. τιτρώσκεται. λόγοις. 
Ψυχῆς νοσούσης. ἐστὶ φάρμακον λένε: 

"ΕΙ Σ᾽ ΑΥ̓Ω Ἢ χὰ ον 
“Ἀεὶ τὸ λυποῦν, ἐκδίωκε «τοῦ βίου. 
«Α6᾽ ἐστὶ συγγενές τι λύπῃ καὶ βίος. 
Βιοῦν ἀλύπως ϑνητὸν, ὄντ᾽ οὐ ῥάδιον. 
“Ἱύὐπὴ μανίας ὁμότοιχος. εἶναί μοι δοκεῖ. 
Ἱὐπαι γὰρ ἀγϑρώποισι τίκτουσιν ψόσους. Η 
Νόσον πολὺ κρεῖττόν ἐστιν, ἢ λύπην φέρειν. Ἂ 

. λα 

ΕΙΣ ΜΕΘΗ͂Ν. 
Ταλὸν τὸ γήφειν, ἢ τὸ πολλὰ κραιπεαλᾷν.. 
Ἡάτοπτρον᾽ εἴδους χαλκός ἐστ᾽, οἶνός δὲ ψοῦ. “ 
Ο πολὺς ἄκρατος μίκρ᾽ ἀναγκάζει φρονεῖν. 

- )ἢ δ. παρὰ καιρὸν ῥιφϑέν. δῷ βδης Οτγοιυβ. Μεηδοβὲ 
ἤὰ ΑἸάΐπα οὐϊπίοπο ῥηφὲν, ἘΠῚ Ρεγρεγᾶπι εὐγγοχὶϊ “ἀρς αυὶ 
χοροβιυήι ῥηϑέν. Βπυκποκ. ἴόπβο ἀἰον δονοῖάε 

ῥῆμα λει ἢ τὸν ὅλον ὅλα οὐδ βίον. 
“ο6. Ν. ποίατα Βγυμποκίὶ δὰ Ῥ πιο ἐδ Ἐγδβτη. ΧΙ. 

Ῥ- 370. τηδαξησυς δὰ ὙΒεοροίἀϊδ ν. 91. ἢ .. 9: 
805. τίκτουσιν ψόφους. δὶς Βεπε Οζγοιίηβ ἴῃ ΕἸονορία. 

Τιι. ΧΟΙΧ. Νυϊρο τίκτουσε οἰδυάίοαπιο νοῦϑ, Βπυκοκ. 
808. μέκρ᾽, ὀλίγ Μεπαρ ον διοραοὶ Ρ. 97. Θτοι. ἊΝ ᾿ 

Βτγαποῖ. δὰ Ἰποογι. χο7.. Ῥόπβοκ. Αἄνουβδι. 
05. Πυϊάδοπι Ῥ. ΄χ80. ατἷν εχ πιΐοβ δες ἀξ» ἦν νῆα Ἢ οι 
ΑἰἸἰεχαπόν. Ῥαεάαροξ. Ἤ.. 179. Ὃ γὰρ , κατὰ κ 
κωμεχὸν, ὀλίγα ἀνὰ θονεῖν. ἱ. ε. ψτγὴοῦι 
διοθαοὶ Οτγοῖ, Ρ..27. ἰρονὸς αὐ άϊ5 πολδε. τὸ “ἢ 
οὐΐαπι δοβποεϊδενίαη, ἔσω 
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ΟΠ ΕΙΣ ΤΟ ΜΒΕΆΊΜΟΝ;:. 

Θνητὸς πεφυκιὸς τοὐπίσω πειρῶ βλέπειν. 
ὅ10 Μένει δ᾽ ἕκαστον ̓ τοῦϑ᾽, ὅὁπὲρ “μέλλει στα ϑεῖγ ὁ 

μή μοι γένοιϑ' ἃ ̓βούλοιν" ἀλλ, ἃ συμφέρει." 

ἜΠΣ. ΜΕΊΑ.Κ,Ν 014Ν. 

Η δὲ μετάνοια χρωὰ ἀν ϑῥώποιδ᾽ ϑρδιδς 

ΕΙΣ. ἈΜΕΤΡΙΟΤΗ ΤΑ. 

“Φνϑρωπον ὄντα ᾿σαὺτὸν ἀναμίμνησι ἀεί. 

Βούλου δ᾽ ἀρέσκειν πᾶσι, μὴ σαυτῷ «μόνον, 
᾿" Εὶ ϑνητὸς εἶ, βέλτιστε, ϑνητὰ Σαὶ φρόνει. 
τ ν δ᾽ εὐπροσηγόροισιν. ἔστι τις χάρις. 

οσος μὲν᾽ ἴσϑι στσι » χᾷν πιροὔχης βίῳ. Ὅλον 

αλὸν φρονεῖν τὸν ϑνητὸν ἀνϑρώποις ἴσα." 
ο΄ Σωτηρίας σημεῖον.» ἥμερος τρόσιος. Ἕ ἍΝ 
ὅ50 Τὸ ΓΝΩ͂ΘΙ ΣΑΤΊΟΝ: πανταχοῦ ᾽στὶ ἰχϑήσιμίον: 

ο ΕἸΣ Μὴ ῬΡ,ΙΝ,,,,, 
ἀνηόρεστα οὐδὲν ἄχδρ μηερυεάς. καχόν.- 

ἽΣΙΣ ΝΑΥΤΙΧΙΑ͂Ν: 

Ἐν Ἀν τολμπ κρεῖττον, ἢ πλουτοῦντα τελεῖν’: 

ΚΕΙ͂Σ ΝΕΟΤΗΤΑ. 
᾿Αχμὴ δ᾽ ̓σύνολὸν οὐδὲν ἄνϑους διαφέρει. 
Μέμνησο Ψέος ὧν, ὡς γέρων ἔσῃ ποτέ: 

25 Νέος πεφυκὼς, σολλὰ χρηστὼ μένϑανε. ἤὶ 
Νέῳ. δὲ σιγᾷψ. μᾶλλον ἢ λαλεῖν σρέπέε. 
Νίος ὧν ἀκούειν τῶν γεραιτέρων ϑέλε. 

Ὃ ΕἸΣ ΝΟΜΟΥΣ. 

“ἄναρλίας δὲ μιεῖξον οὐκ ἔοτιν καῖ}. 
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Βίας παρούσης οὐδὲν ἰσχύει μόμος. 
᾿ , « , ᾿ ΔΆ » Β᾽ 

Ἰοχυρὸν ὁ ψόμορ. ἐστὶν, ἣν. ἄρχονς, ἔχηοι ροῶ 
«Νόμῳ τὰ πάντα γίγνεται καὶ κρίνεται. Δά « 

ἢ «ᾷἀἈὰ ἔν, , »- ᾽ Νόμοις ἔπεσϑαι τοῖσιν ἐγχώροις «καλόνψ-. τὰ 
Ῥήτωρ πονηρὸς τοὺς νόμους λυμαίνεται. 

Δ ἢ δὼ ὧν ΔῈ ἐπ δ, 

 ἸΌΩ ΡΒ. Σι ΞΕΝΟΥ͂Σ.ς δὖν ΗἿΥ 

Ξένους πένητας μὴ παραδράώμης ἰδών. 
Ξένοις ἵταρκῶν τῶν ἴσων τεύξη" τιοτέ. 
Ξενίας ἀεὶ ψοόνειξε," μὴ" κὰ ϑυστέρενν τ. ὅν οὖς 
Ξένοισε τειδτοῖς σειὐστὸς ὧν γίγνου φίλοφι Σὰ 
“Ξένον ᾿ἀδικήσεις μηδέποτε καιρὸν ᾿λωβώνηεν τὰ Ὁ 
οἰΞένῳ μάλιστα. συμφ ρει Ὑδ᾽ δωρονεῖν. . 0... 

549 Ξένος ὦν; ὠϊράγμων ἴσϑε, καὶ πειράξει, παλῶς. 
Ξένον «τροτεμιξν μᾶλλον ἀνϑρώτιοις ἔϑοφ: ἢ. 
Ξένον δὲ σιγᾷν ἐρεῖττὸν ἢ κεχραγέναι.. τ. 
ἹΞένὸς πεφυκὸς τοὺς ξεγήδόχους ᾿σέβου. “κ Ὑ ς 

ὗ {α πτ Ζῖπ᾿ ᾿ δι Ἢ. ἣ ὡ»» Δ 

535. τοὺς νόμους λοκαίνεται. ον, ϑίορμαπας οχ ΑἹ- 
ἀϊπα εὐπίοης, τοῖς γνόμϑιδ, αφασὰ 'ᾷρά 
ἀεάί ποι πντπαίογ δυοιουία!ο βογριὶ οοὐϊοίθ, Βκυκοχ. 

558, ΕΔοΝ Ἶ5. χπαίαιὶο: ξένον ἀδικήδῃς μηδέποτε ---. δεὰ 
Ῥαγιϊοαΐδαι νοϊδηΐοση. εἰΐδτη οαπὲ ΓαϊτῸ τδοῖο ἰαηρσί, Βοης 
οδυῖ Κοδηΐαβ δὰ τερον. ον. Ρ.. 270, το: {ἰρ5:80-- 

Ποοο5. Απεΐρ, ν. 84. ἐλλ᾽ οὖν προμηνύσῃς γε τουτο μιη-- 
ενί. ΑἹ» προμηνύσεις. « Ἐπγίρίἀε5 Ἠόγδοὶ, τ, 75. μὴ πρὸς 

ϑεῶν κήρυκα τολμήσεις ϑίνειν. αὶ Μαίας ἀυρεν ἀεάὶς 
τολμήσῃ: Αὐἰϑιορμαποβ ΡΊυΣ. ν, 488.: μαλακὸν δ᾽ ̓“ἐνδώσετε 
ηδέν. Ἰὰςοῖεπ. ν. χἱάῴδ. χαὶ μη) πάραλείψεις ν᾽ Ξ-ς 
γαποῖκί5. δὰ ἢ, Ἐτοὺος γ υἷξο παραλεέψῃς, Οὐδ, δε 

ἸΩΟΠαΐἑ δορτα δὲ Αὐγεογιπι (ἰἀγιαϊποπι ν, Ῥ. »48. 
Ῥᾶς. νυ. 520. τοῦτό νῦν, χαὶ μηκέτ᾽ ἄλλο Ἔα τὰν ὀρχήσεοϑη᾽ 
ἔτι. πὰ γον ταῖς Εϊοά. Κ ἴδ. μή μοί τε χγολώσεαι. Χε- 
πορἤοη (ὐγορ. ὟἹ, ὅ,. 15, διώξη. δὲ ἢ --. Πίοην- 
Ὧ- ππΝ πὰ ΙΥ. δὸς απ δ᾽ Ἄν ἐπα 
τῶν μήτ᾽ ἄδικον “μήτ᾽ χαῖρ ἐν πρᾶξιν ὑπερετήσεις μηδεμίαν. 

τ 345, τοὺς ξενοδύκους. τ ὰ ἄνα πιρᾶ ἐποοβίιαπιΐα ἷγ- 
τορϑὶὶ ἤαες τήθσιδ. ᾿ Οοενίξε. τοὺς ̓ ξεγηδόχους, τ αἱ γος 
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Ξένους ξένιζε" καὶ σὺ γὰρ ξένὸς γ᾽ ἔσῃ. 

5ά5 Πλάνη βίον τίϑησε σωφρονέστερον. 

ΕἸΣ  ΠΟῬΙΠΟΝ. 

ἀνδρῶν δὲ φαύλων ὅρκον εἰς ὕδωρ γρώφε:᾽ 
“Αφροδίσιος γὼρ ὅρκος οὐκ ἐμπιοίνιμος. 
Θεὸν ἐπιορκῶν μη δόκει λεληϑέναι. ἕ 

Ουκον δὲ φεῦγε, κἄν δικαίως ὀμνύῃς. 
5ὅο Ὅρκος γὰρ οὐδεὶς ἀνδρὶ φηλήτῃ βαρύς. 

᾿ 

{ 

“εὐ ΠΡ -- 

) Οὐχ ἀνδρὸς ὅρχοι πίστις, ἀλλ᾽ ὅρκων ἀνήρ. 

ἜΠΣ ΟΡΓΗΝ. 
ἄνϑρωπος ὦν, γίγνωσκε τῆς ὀργῆς κρατεῖν. 
Βλάτιτει τὸν ἄνδρα ϑυμὸς εἰς δργὴ» πεσών.". 
Γίγνου δ᾽ ἐς ὀργὴν μὴ ταχύς γ᾽, ἀλλὰ βραδύς. 

555 Εξω γὰρ ὀργῆς πᾶς ἀνὴρ σοφώτερος. 

Ζήσεις ϑίον κράτιστον, ἂν ϑυμοῦ κρατῆς. 
Θυμοῦ κρατῆσαι κἀπιϑυμίας καλόν. 
Νίκησον ὀργὴν τῷ λογίξεσϑαι καλῶς. 

“Οῤγὴ δὲ πολλὰ δρῶν ἀναγκάζει κακά. 

5ρο Οργῆ δὲ φαύλη πόλλ᾽ ἔνεστ᾽ ἀσγήμονα. 
Οσος τὸ κατέχειν ἐσεὶ τὴν ὀργὴν πόνος. 
Οὐδεὶς μετ ὀργῆς ἀσφαλῶς βουλεύεταε. 
Πόλλ᾽ ἔστιν ὀργῆς ἐξ ἀπαιδεύτου κακά. 

εὐϊάιι Οτοῖίαβ., [π᾿ ΑἸάῖπα δά ϊοπο, αἰ ἴῃ νοίευὶ οοᾷίδο, 
οϑὶ, ξενοδύχους. Βκυποκ. ξενοδόκους οὐπϊο, Αγϑοηιονδίθῃ-- 
558. Οὐοτγγοχὶ, ἰΐα ᾿πθοπῖὶο Βτναηοκίο: πθὸ ΡΆΤτΩ τα ΟΥ, 
ϑοβηπεί ον βογναβ86 ξεροδόχους. δὲ μίανα Ἰδαπὲ  γὰ-- 
ταϊδ] αν οηϑὶ ϑ.0}ΠΟ586, ἀμάς ἀρραγοῖ, τῶ μετριυκὰ νἱρὸ Ἔρτε-- 

εἰο πάρεργον ἴαϊδ5ο. Οοἰδντιπν ἐπ ἰα ΠῚ νιι5. ουτιατα, ΡΟ κε 
Αἰ εἰδίαο ργδοίοσαε : ἰᾳγο, αἱ ορίμον, πᾶπὶ ἰγδηϑι ιν Ἐκ 
Ἰομίοα ἀϊαϊοοῖο ἴῃ νεΐογοαι Αἰϊίοαυὴ. 

"554. μὴ ταχύς γ΄. δίς! Ὁτοίίαβ, ἐπβεγίο ἔπ] το 5. δὴ 
"αὅο’ ψεγϑιι τοι ρϑαἴθι5 ποι Ἰπμοράϊι, ιΒαννοκ, ὶ 
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(ἢ μῶρε, ϑυμὸς ἐν. κακοῖς οὐ ξύμφορον. 
565 «(Ὡς οἵδ᾽ ἐν ὀργῇ πάνφῳ χίγνεσϑωι κακά... 

ΚΕΙ͂Σ ΠΑΊΔΑΣ. 
«Αὐθαίρετος λύπη ᾿σεὲν οἷ «ἐκγων σπορώ,. 
Μακάριόν ἐστεν υἱὸν εὔτακτον τρέφδιν.. 
“ΜΜωχάριος, ὅστις εὐτύχησεν εἰς πέκψώ. 

᾿ ἸΣτύλοι γὰρ οἴκων «τωῖδές εἰσιν ἄρσενες. ' 
570 Χαλεπόν 78ὲ ϑυγάότηρῤ κτῆμα, 'χαὶ δυοδιάϑετον. 

Φιλίας μέγιστος δεσμὸς αἵ τέκνων γοναί. «. 
«ἢ παῖδες, οἷον φίλερον ἀνθρώποις φρενός. 

ΞῚΙΣ ΤἹΑΙΔΕΙΑΝΟ, κονννον 
“ἀναφαΐρετον «τῇμ᾽ ἐστὲ παιδεία βροτοῖς. . ν᾽ 
“Ἵπαντας ἡ «ταἰδευσις ἡ μέρους «τοιεῖ. τ. ς ς 

375 «ἄριστόν ἐστε πώνε᾽ ἐπείστασθαι καλάς τ... 
Αὐτά σε διδάσκει τοῦ βίου τὰ πράγματα. 
Βλέτιων «τερταίδευμ ἐς τὰ τῶν ἄλλων κακά. 
Μαωκτηρίω γάρ ἐστε «ταιδείᾳ βίου. . 4. ὁ ὃ. 

Τρώμματω μαϑεῖν δεῖ, καὶ μαϑόντα ψοῦν ἔχεεν, 

380 Ζαιλοῦν ὁρῶσιν οἱ μαϑόντες γρώμματα. 
Ἀὠλλιστόν. ἐστε κτῆμα «ταιδεία βροτοῖς. 
Πωαλὸν δὲ καὶ γέροντε μανϑάνειν σοφ. 
Ο γράμματ᾽ εἰδεὶς καὶ περισσὸν ψοῦν ἔχει. Ὁ 
Ο σοφὸς ἐν αὑτῷ “τεριφέρεε τὴν οὐσίαν. ᾿ 

585 Ο “μὴ δαρεὶς ἄνϑρωτοος οὐ σπτιαιδεύεται.. . 
Ο γραμμάτων ἄπειρος οὐ βλέπει βλέπων; 

ος 569. στύλον γὰρ οἴκων: δὶς δίοβαοας Τὰς: ΠΧΧΥΤΙ. 
Ψυϊχο στύλος γὰρ οἴχου. Ἐδ31 αἰιιΐετλ νεγϑιι8 γι ρὶ ἀἐβ οἱ 
Τρὶῖς. Τ.ο δ7..ὄ ἀἃδὲ ἰπνογθο πὲς ἀεἰϊογίουὶ νόσααι ἀδλίκο 
Ἰεκίτατ οἴχων εἰσὲ παῖδες --τ Βκυκοκ. 

582). μανϑάνειν σοφά, Ἐΐδης ἰεοιϊοιιοιαι ππετίτο ῬΓῸ 
Ἡξωτν. δίορβαμὰδ ὑγᾶσ δενα μανϑάνειν σφόδρα. Ἔρϑια 

υ 

ὕ δι 
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Οὐκ ἔστι σοφίας. κτῆμα τιμιώτερον... 0.. ὕ. 
Σοφοῖς ὁμιλῶν καὐτὸς ἐκβήσῃ. σοφός. ὧν ὦ 

τ΄ Σοφία γάρ ἐστι καὶ μαϑεῖν ὃ μὴ νοεῖς. 
500 Σοφία δὲ σιλούτου τῆμὰ ̓σιμιώτερον. 
τ Σοφοῦ παρ᾽ “ἀνδρὸς χρὴ σοφόν δε μανϑάνευι, ω 

{ιμὴ πέφυκε σειῶσι σταιδείᾳ βφονοῖο:. ΜΗ 

ο΄ μὲς οὐδὲν ἡ" ΡΝ , ὧν μὴ 'ψοῦς παξῆν Ν 

ἢ ἜΙΣ. ΠΑΡΑΙΝΕΣΙΝ.. 
τ ῬΡᾷᾶον πὐγομίννι ἢ παϑύντα χαρτερεῖνι. 

ΟΣ ΠΑΤΡῚ)... 
599 Μακάριος ὅστις εὐτυχῶν οἴκοι μένει. 

᾿ς ΖῚ γὰρ πατρῴας. ὠνδρὲ φίλτερον χϑονός: “ἢ, 
' Τῳ γὰρ καλῶς. πράσσοντε, “«τἄσω γῆ πατρίς: 

» κα 

ἦἱ ἤ Ἷ 

᾿ Ὡς ῬῊν .7γε σεωτρὶς ἡ ἀρράφιφριν γῆ: τουμν, δ: 

β ΕΙΣ ΕΝ ΕΑΝ, ον μὰ 
ΒΕ ᾿κὰ βμοϑ ΣῈ οἱ πένητερ, “ῶν ΝΟΝΝ χολῇ 

άοο «ἀϊσχρὸν γενέσϑαι, πτωχὸν, ἀσϑενῆ δ᾽ ἁμαν ε 
ἔρημος ἔστ᾽ ᾿ἄνϑρωστος ἠπορημένος. ἢ 

ο΄ μεητῶς κολῶρ ζῆν κρεῖσσον, ἢ λαμσιρῶς κακῶς, 
ο΄ Μισῶ πένητα πλουσίῳ δωρούμενον.: 

Οὐδὲν. πενίας βαρύτερόν ἐστε φορτίον. 
οὗ Πενία δ᾽ ὠγνώμονάς γ8 τοὺς πολλοὺς ποιεῖ. 

Πενία δ᾽ ἄτιμον καὶ τὸν εὐγενῆ ποιεῖ. 

ἹΕενία διδάσκει δ᾽ ἄνδρα τῇ χρείᾳ κακόν. 
ιο ἽΠενίω δὲ τοῖς ἔχουσιν οὐ σμικρὰ νόσος. 

ΤΙ ενίὰς γὸὼρ οὐδείς ἐστε μείζων πολέμιος. 
ἦ ᾿ - “ ΕῚ [4 ἐ Πενίαν φέρειν καὶ γῆράς ἐστε δύσκολον. 

΄’ Γ᾿ 

δ᾽ 

΄ 

με} 

4) 

Πενίαν φέρειν οὐ παντὸς 3 ἀλλ᾽ ἀνδρὸς σοφοῦ. Ὺ 
Πένητας ἀργοὺς οὐ τρέφει ῥαϑυμία.. ρος Ὁ 

5 κα 

ἐς, τς 

“ 
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Τῶν γὰρ πενήτων εἴσὴν οἱ λόγοι κενοί. 
Χρεία δ᾽ ἀνάγκης οὐκ ἀποσταῖεῖ πολύ. ᾿ 

ΕΙΣ ΠΙΣΤΙΝ.. 
41 Μὴ πώντα πειρῶ πᾶσι «τιστεύεεν ἀεί, 

ΠΕΙΣ ΠΑΞΟΝΕΞΙΑ͂Ν. 
Ισότητα δ᾽ αἱροῦ, καὶ πιλεονεξίαν φύγε. 

ΕΙΣ ΠΛΟΥ͂ΤΟΝ. 

Βουλόμεϑα πλουτεῖν πιώντες, ἀλλ᾿ οὐ δυνώμεϑα. 
Δύνατωι τὸ πλουτεῖν καὶ χιλανϑρὥτσιους σιοιεῖν. 
Δύναμις πέφυκε τοῖς βροτοῖς τὰ χρήματα. 

420 ὰν δ᾽ ἔχωμεν γρήμαϑ᾽, ἕξομεν φίλου. 6 
Ηδιστόν ἐστι τῶν ὑπαρχόντων πρατεῖν. 
Μη σπεῦδε πλουτεῖν, μὴ ταχὺς τιένης γένη. ὃ. 
Οὐδεὶς ἐπιλούτησεν ταχέως δίκαιος ὦν. 
ἸΠλοῦτος δὲ πολλῶν ἐπικάλυμμ᾽ ἐστὶν κακῶν. 

45 Πλούτῳ πεποιϑὼς ἄδικα μὴ σιειρῶ ποιεῖν, Ὁ 
Ῥάϑυμος ὧν σὺ “πλούσιος, πένης ἔση. 
Τὰ χρήματ᾽ ἀνθρώποισιν εὐρίσκει φίλους, 
Χρυοὸς δ᾽ ἀνοίγει π᾿άντα, κ᾿ «Ἰΐδου «τύλας. 

ΕΙΣ ΠΟΛΥΠΡΑΓΜΟΣΥΝΗΝ. 
Πολυπραγμονεῖν τἀλλότρια μὴ βούλου κακά. 

άδο ΠΠλλοὶ σχολὴν ἄγουσιν ἐς τὰ χείρονα. ᾿ 
Τὸ πολλὰ σιρώττειν ἐστὲ σ«ἀὐταχοῦ σὰσερόν. 
1ὸὺ πολλὰ σιράττειν κὠδύνας σιολλὰς ἔχει. 

ήχα. μη ταχὺς πένης γένῃ. ἴὰᾳὶ ΑἸ ΐπα οὐἀἰιίοτιε, σαΐαβ 
Ἰεοιϊομοπι τοι ον, ϑίθρμαπυβ, μη ταχὺ πένης γένῃ, 
νοῦϑι εἰαπἀϊσαπὸ. Ἑπποήδανογαϊ ἡ βεῖο ΕΝ μὴ πένης 
γένῃ ταχύ, Βκυνοκ, ; ᾿ 

δι, τὸ πολλὰ πράττειν. ϑῖς 'Βεῶε δξ ἐπ Βὸς ἐξ ἴῆ 
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ΞΥΣ ΟΝ ΡΟΣ, 
“νὴ εἰδϑο᾽  τὰς δὺ ν μ᾽ ἀν θὰ νχνττ Ν᾿ τῶν 

Ϊ γνὴρ ἡτονηρὸς δυστυχεῖ, κἂν εὐτυχῆ. 
«Ἱνδρὸς τιδνηροῦ φεῦγε συνοδίαν ἀεί. 

4δῦ “ουλλόγιστόν ἐστιν ἢ πονηρία. 
“νουϑέτητόν ἐστιν ἡ πονηρία. , 

ο΄ ΑἽνδρὸς πονηροῦ οτιλάγχνον οὐ μαλάσσεται- 
ΓΠΖωουτὸν αὐδεὶς ὁμολογεῖ κακοῦργος ὦν. 
: Ἠϑη πονηρὰ τὴν φύσιν διαστρέφει. 
ἀῤλο "ακοῖς ὁμιλῶν καὐτὸς ἐκβήση καπός. 
ο΄  ωκῷ σὺν ἀνδρὶ μηδ᾽ ὅλως ὁδοιπόρει. 

Ἰακοῦ γὰρ ἀνδρὸς δῶρ᾽ ὄνησιν οὐκ ἔχει. 
Ι 

' 
τ΄ Φασὶν κακίστους οἱ πονηροὶ τοὺς καλούς. 
445 Φϑεἰρονα ἤδλμλοήκοιυδρυλίας μανοῦ 
' μὲς ἔργον εὖ ζῇν ἐν πονηροῖς ἤϑεσιν, 

ο΄ «Ὡς πάντα τιμῆς ἐστὶ, πλὴν κακοῦ τρόπου. 
Ὶ 4 

᾿ 

ἽΕΙΣ ΠΡΌΣΟΧΗΝ. 
' Εἰ μὴ φυλάξεις ᾿μιίάρ᾽, ἀπολεῖς τὰ μείζονα. 
ο΄ ἥῇῆς ἐπιμελείας πώντα δοῦλα "γίγνεται. 

άδο Γλώσση ματαίᾳ ξημία σιροστοίβεται. 
ς΄ Διὰ δὲ σιωϊιῆς πικρότερον ἀατὴγορεῖς 

᾿᾿ 

ΕΟ ΣΤΥ ΛΔΥΩΝ 

353 

ον δόλιον ἄνδρα φεῦγε πταρ᾽ ὅλον τὸν βίον. 

886. ν. οὐἰά ΑἸάυ5, Ἰτωρεγί θ᾽ 411} τοὶ πολλὰ πράττεϊν, 
. ) εἷν . ἢ ν ΄ ΕΣ 

ἀυοὰ ἱρϑατη ὁ8ὲ σατρόν. ϑοηιοη 8 βοηαγὶὶ Πμῖθ χῳδύνας 
πολλὲς ἔχε ἰπι 50115 Θτοι Ἐχοογρ 8. δμοη ἀαὶς ὀχ οίηχ, 
Θυΐρρε ΑἸάὰπ5 εὐϊάϊ καὶ λύπας, 4111 κῳδῖνας πολλὰς ἔχει. 
Βπκυκοκ. 

Ἰθα Τα ἧς ἌΡ Ὁ 

ΑΙΠ, γλώσσῃ ματαίᾳ ζημία προσγίγνεται. Βπύκποκ. 
ΧΙὰ 

ἀ48, εἰ μὴ φυλάξεις, ΑἸΔ4ὰ5 οἄἰά τι φυλάσσεις. ὙΨΝ Ω- 
τεγίοητ8. ἀυϊθτι ᾿ΤὨΡΟΥ ἰϑϑίτηθ, εἰ μὴ φυλάσσης. Βκύνοκ., 

450. ψεΥΒι8. ὁ8ὲ ΑΘΒΟΒΨΙ ἴῃ Ῥεοιποίμου 329. Ρεγρο- 
τάτη ΑἸδιβ εὐϊάπι, γλώσοης ματαίας ζημία, προσέρχεται. 
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Ἐὶ μὴ κωϑέξεις γλῶσσαν, ἔστε σοὶ κακά. 
Ἐνίοις τὸ σιγᾷν ἐστὶ κρεῖττον τοῦ λέγειν. . 
ὐκαταφρόνητόν ἐστι σιγηλὸς τρόσος. Ὶ 
Ἡ λέγε τι σιγῆς κρεῖττον, ἢ σιγὴν ἔχε. 

Ἡ γλώσσα “πολλοὺς εἰς ὄλεθρον ἤγαγεν.. 
Ἡ γλώσσα πολλῶν ἔστιν αἰτία κακῶν. 
Ἡ δεῖ σιωπᾷν, ἢ λέγειν ἀμείνονα. ἦ 
Ἡρεῖττον σιωπᾷν, ἢ λαλεῖν. ἃ μὴ σρόστε:. 
Οὐδὲν σιωπῆς ἐστι χρησιψμιώτερον.. ςς . Ὁ 
Οὐ δεῖ, σιωσπιῶν, καὶ λαλεῖν, ὅπου χρεών. ὲ 

Πολλοῖς ἀπόκρισις ἡ σιωσιὴ τυγχάνει. .΄ 
Σιγή στοτ᾽ ἐστὶν. αἱρετωτέραω λόγου. - ᾿ς 

ΕΙΣ ΣΥΝΕΙΜΗΣΙΝΟ τ Ὁ 
Βροτοῖς ἅπασιν ἢ δυνείδησις ϑεός. «ἡ 

ΕΙΣ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ͂Ν. 
" Εὔτακτον εἶναι τἀλλότρια δεισενοῦντα δεῖς 

Ταμιεῖον ἀρετῆς ἐστε σωφροσύνη μόνη. 

᾿ΕΙ͂Σ ΤΕΧΝΗ͂Ν. Ὁ 
“Πιμὴν ἀτυχίας" ἐστὶν ἀνθρώποις τέχνη. Ὁ 
Τύχη τέχνην εὕρηκας, οὐ τέχνῃ εὐχὴν. 

ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ. 
““γαπῶν ἑαυτὸν οὔ τις ἀμελεῖϑ᾽ ἠδέως. 
Τιμώμενοι γὰρ πώντες ἥδονται βροτοί, 

ἀδά4. σιγηλός. Μίπαβ Βέης να]ρὸ σιγηρός. ΠΊΑπῚ Γοττηδτη 
Γροσυσηίαπί Αἰτὶοὶ Ῥοῦιας. Ψίάς ϑοριοοίοπι Τραρῖ, 416. 
ῬΗΐΐοςι. γάι. Ἑυτγίρίἀοιη ϑαρρ!]. δῦ. Ζεηποάοίιση ἴῃ 
ἘἸονερίο Οτγοῖὶ Ρ. 11, Βκυκοκ. ; 

466. ταμεῖον, Νυΐξατοβ. εὐ ίοπε9 τουϑαῖὰ δαης ὁχ- 
Βΐδεηι ἐπ Τίς, εἰς ὥρετην, αιδὶ Ἰορίτα ταμεῖον. Βκύκοκ. 
Ῥουθουῦβ Αὐνογβαν. Ὁ. 1τοῖ, οἷ, {ἰΠρ5.:, [νμοβὲ --α αθίᾳυὰ 
ταμιεῖον (ρτὸ ταμεῖον ). Μορςαΐεπι ἀρϑοῦροῖ! ἀρ πομβῸ, 
«υοὰ δᾶερς ἴδοίιπι εβὲ, οἱ εἰ ἴῃ ὑγεεέα [ὑγέεα 7." 
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ΕΙΣ ΤΟΑΜΑΝ. 
, ΕΕὔτολμος εἶναι κρῖνε, τολμηρὺς δὲ μή. 

Προπέφεια σπιολλοῖς ἐστὶν αἰτίω κακῶν. 

ΣΙΣΙ ΤΟΧΗ͂Ν. 

ἄνϑρωσιος ὧν μέμνησο τῆς κοινῆς τύχης. 
Βέβαιον οὐδὲν ἐν βίῳ δοκεῖ «τέλειν. 
Δοὺς τῇ τύχῃ τὸ μιχρὸν, ἐκλήψη μέγα. 

ο΄ Αυοπαρακολούϑητον δὲ πρᾶγμ᾽ ἔσϑ' ἡ τύχη. 
Ι Οἷς μὲν δίδωσιν, οἷς δ' ἀφαιρεῖται εὐχή. 

48ο Πολλοὺς κακῶς πράσσοντας. ὥρϑωσεν εὐχή. 
᾿΄ έγχει παρούσης τῆς φύχης τὰ πράγμαψα. 
, Στρέφει δὲ πάντα τὰν βίω μεκρὰ φύχη. 

4γὃ 

Τωὐτόματον Ν᾽ κῶν καλλίω βουλεύεται. 

4δ5 Τὸ τῆς τύχης τοι μεταβολὰς πολλὰς ἔχει. 

(Ὡς ποικίλον πρᾶγμ᾽ ἐστὲ καὶ πλώγον τὐχῆς- 

ἱ πον ΕΙΣ ΥΒΡΙΝ. 
ἀὐοδίνας ἴσϑι μάλλον ἢ κακήγορος. 

Οὐδὲν πέπονθας δεινὸν, ἂν μὴ προσποιῇ. 
Ὶ ᾿ εἾ 

ἼἜΕΙΣ ὙΓΊΕΙΑΝ. 
Οὐκ ἔοϑ' ὑγοίας κρεῖττον οὐδὲν ἐν βίῳ. 

490 Ἅγίειω παὶ γοῦς,. ἐσϑλὰ τῷ ἐν δύο. 

᾿ . 400. ἐσϑλὰ τῷ βίῳ δύο. 51. θοὰς Αἰάμ5 οὐ ει. 

Ἔστιν τὸ τολμᾷν, ὦ φίλ᾽, ὠνδρὸς οὐ σοφοῦ: 

Τὸ πολλὰ τολμᾷν σιόλλ᾽ ἐμαρτάνειν «τοιεῖ. ἡ 

7ύχης τὰ ϑνητῶν πράγματ᾽, οὐκ εὐβουλίας. 

8)6 

᾿Α4δὺ. ὑγείας. Ἰπαπιο ὑγεδίας. Μ΄. πιο. δ ν.. 466. εἰ 495. 

Τα-- 

ογὶΐο δἰὶ δύω, αυαθ ἔσθ Αἰ ο5 Ῥοδιῖβ ἰαυδιαία, 
ἢ ΚυΝΟΚ, 



ἀρ᾽ 

δοο 

δοῦ 
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ΕΙΣ ΥΠΕΡΉΦΑΝΙΑΝ. 

«“λαζονείας οὔ τις ἐχφεύγει δίκην. 
Οἱ εὐτυχεῖς μάλιστα, μὴ μέγα φρόνει. 
ο Ζεὺς κολαστὴς τῶν ἄγαν ὑπερφρόνων. 

ὦ ἘΥῚΣ ὙΠΝΟΝ Ὁ 
7πνος δὲ ϑανάτου τις πιρομελέτησις πέλει. 
7ανος δὲ ἀᾶσίν ἐστιν ὑγίεια βίου. - ὙΥ, 
7πνος τὰ μιχρὰ τοῦ ϑανάτου μυστήρια. 
7πνος στέρυχκε σώματος σωτηρία. 

7νος θὲ πεῖναν τὴν κακέσχατον δαμᾷ. 

ΕΠΣ ΥΓΠΟΜΟΝΗ͂Ν. 

«“νδρὸς, τὰ σιροσπίπτοντα γενναίως φέρειν. 
Ἐνεγκὲ λύπην καὶ βλάβην ἐῤῥωμένως. 
ούφως φύρειν δεῖ τὰς παρεστώσας τύχας. 

Νίλα λογισμῷ: φὴν παροῦσαν συμφοράν. 
Ἰ]ειρῶ τύχης ἄγοιαν εὐχερῶς φέρξεν. . 
Σεεῤῥώς φέρειν δεὶ συμφορὰν τὸν εὐγενῆ. 
Τὴν τῶν κρατούντων μάϑε φέρειν ἐξουσίαν. 
Φρονοῦντός ἐστε ζημίαν σιράως φέρειν. 

Ὅς ὠνώγκῃ ὀνανον ὁνεᾷ τὴν δὴ ἡμὴ 

λ .] 

498. ἐστεν ὑγίεια βέον. ϑὶς γϑοῖς Ὁτοιίαδ. ἴ[ῃ ΑἸδίπα 
οὐϊεϊοις ἔστιν ὑγεία. Ψἰπιογίοηνι5. πϑβοῖο ἀπὰδ ἔστεν ἦς 
ὑγεία νὰ ἢ πυπηθῦὶβ. ἔοοδθ σογγυριῖβ, Βκυκοκ. 

Ηἰς τοῦϑιι5 Μη δι αδοιὶ (ομἱοὶ, ἰαχία Ἐπδιδι τη, 
ἐὰν ἊΣ Ἰδμάαιὶ δὰ Πίδάοπι μ. οϑι. 1. ὅ, δὶ ἰη Εχορυ- 
Ρ 5 Ογοι Ρ. 665. Βκεκοκ. 

408, κακέσχατον. Ἠδης νοσεπὶ ΒδΡρεὶ Ἡ, διθρμβαμια 
Ιηὰ. ἱπ Τῆιο5. 1, ασ. οὐ]. αι18, Α. νεγίθηβ δαέγσπεθ πεᾶ- 
ἕως, οχίγοπια ἐπιργοῦμδ; δϑὰ τ]ὸ δυοίοτε εἰϊαίο, Θυᾶγε 
Ἱμοχιοορναρμὶ ποδίγὶ ἀξ ρρὸ ἀαρία Βα αογαδε δαὶ ματος 
Ομ ἰβουιηΐ. 

δοῦ. τύχης ἄνοιαν. δῖ. ϑιορδοὰβ ἰῷ ΕἸοτί.. τιι ΕΥΗΙ: 
Ἄαυϊξδο ἄγνοιαν. Βκυκοκ. 
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τ  ΘΙ͂ΣΙ ΦΘΟΝΟΝ.- 
Αὐτὸς πενωϑεὶς τοῖς ἔχουσε μὴ φϑόνει. 

Οὐδεὶς δὲ πρὸς τοὺς ἐκσιοδὼν ἔφυ φϑόνος. 

ΕΙ͂Σ ΦΙΛΟΥΣ. 
“δικον τὸ λυπεῖν τοὺς φίλους ἑκουσίως. 
«πασιν εὖ πράττουσιν ἥδομαι φίλοις. 

ἀνδρὸς κακῶς πράσσοντος ἐκστοδὼν φίλοι. 

Βέβαιος ἴσϑε, καὶ βεβαίως χρῶ φίλοις. 

“εῖ τοὺς φιλοῦντας «τίστιν, οὐ λόγους, ἔχειν. 
Ἐν τοῖσι δεινοῖς χρημάτων κρείστων φίλος. 
Ἐὔχου δ᾽ ἔχειν τε, κἂν ἔχῃς» ἕξεις φίλους. 
Ἐν τοῖς κωκοῖσι τοὺς φίλους εὐεργέτει. 

ΠΙσὸν ϑεῶ σοῦ τοὺς φίλους τιμῶν ϑέλε. 
Ιδίας νόμιζε τῶν φίλων τὸς συμφοράς. 
Πρίνει. φίλους ὃ καιρὸς, ὡς χρυσὸν τὸ τεῦρ. 
Ἡωυλὸν τὸ μηδὲν εἰς φίλους ἀμαρτάψειν., 
αλὸν ϑέαμα δ᾽ ἐστὶν εὖ πράττων φίλος. 
Ἡακὸν φέρουσι καρπὸν οἱ κακοὶ φίλοι. 

αἹίαν φιλῶν σεαυτὸν οὐχ ἕξεις φίλον. 

508. περωϑείς. ΜεγΡΒατα Πιοχιορ αρ ἢ 8. πορ]θοίιμι, 56ἃ 
Βομπὶ εοἸημο 8. περνοῦν, {αθθῖ6 ραμρογεπι: πενεῖν, 6886 
Ῥαμρόγοτα. θοβίεγία8 μαθοὶ Ἡ δυο 5. ᾿ 

515. ἐν τοῖσε δεινοῖς. Μίπιδ θὸης νυϊρὸ ἔν τοῖς δὲ 
δεινοῖς. Αἃ δαπάοπι τοάαμι ἐπ νοῦϑα ΔΡἢϊπο βοοῦμάο 
γανατῃ ᾿ἰδοιϊοῃθπι ΘΟΓΤοΧίτηιβ ἐν τοῖς κακοῖς δέ. Βκυνοκ. 
ΝῊ π᾿ 5. νουβ θὰ8 Ῥγανὶ: τηϊγογαιε Βυπποϊκία τη. Ῥᾶτγ-- 
«ἰοι!ὰ δὲ, 4άατα ἴῃ Μοποβί οι ἰ5. ἰοί65 ἱερογαῦ, Ὠῖς ἀθ-: 
ται Οἰευιβιιη 6556. Νίαρηα Ὠθγιπὶ νογϑα πὶ θᾶγ8. 6 
βογῖὶο οναιοη 5 οΟ]οαποηϊ πὶ ἀδοεγρία οδὲ, βου ναὶβ 1}}15 

ἀρϑὶ5 ραγ οι] δ, ἀπὰς. σορα]αϊοπδὰ δοιὰ οἵτπι ἐθοΡῚδ 
ἀπ ἰσαγοη, ; 

᾿δχά. Ἐταπάϊ ταϊ πὶ Γαϊ! αὐτοὶ! οἄιεῖο, οἱ αποά ΑἸάϊπᾶτα 
Ἰωβρίοοτο ἡδρ] χορ, ἰὼ ἀπὰ οἰεβαμάϊιι8. οἱ νορο λίαν 
᾿φιλῶν ἑαυτόν. Ὑῖάε χαὰς πιοίανὶ αὰ ν. 72. Βκύχοκ. 
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δ25 Μισοῦντα “μέσει, “καὶ φιλοῦνϑ᾽ ὑπερφίλει. 
Μὴ φεῦγ᾽. ἑταῖρον. ἐν κακοῖσι κείμενον. 

Μακάριος ὅστις, ἔτυχε, γενναίου φίλου. 
“Μηδέποτε σεειρῶ φίλων εἶναι κριτής. 
Νόμιξ᾽ ἀδελφοὺς τοὺς ἀληϑινοὺς. φίλους. 

δῦ0 Οργὴν ἑταίρου καὶ φίλου πειρῶ. φέρειν. ' 
Οργῆς χάριν τὰ κρυπτὰ μὴ ᾿χφάνῃς φίλου. 
Οὐκ ἔστιν οὐδὲν χτῆμῳ κάλλιον φίλου. 
ἸΠειρῶ φίλοισι μὴ κακοῖς εἶναι φίλος.. 
Πένητας οὐδεὶς βούλεται χεᾶσϑαι φίλους. 

δ55 Πολλαὶ τραπέζης, οὐκ ἀληϑείας φίλοι. 
ΤΠονηρὸν. ἄνδρω μηδέποτε «τοιοῦ φίλον. 
Φίλον δὲ ὀργὴν͵ ἐν καχοῖς μαὴ περεΐδῃς. 
Φίλος φίλῳ γὰρ συμπονῶν αὐτῷ πονεῖν. ἐς 
Φίλου τρόπους γίγνωσκε, μισήσης δὲ μή. 

δάο Φίλος με βλάπτων οὐδὲν ἐχϑροῦ διαφέρει, 
Φίλους ἔχων ὰ γόμιξε ϑησαυροὺς ἔχειν. 
Φιλίας δικαίας, κτῆσις. ἀσφαλεστώτῃ. 
Φίλον βέβαιον ἐν κακοῖσι μὴ φοβοῦ. 

ΕΙΣ ΦΙΛΑΥΤΙΑΝ. 

Οὐκ ἔστιν. οὐδεὶς, ὅστις οὐχ αὐτὸν φιλεῖ, 
δάδ Φιλεὶῖ δ᾽ ἑαυτοῦ πλδιν οὐδεὶς οὐδένα, 

δ58. Αὰ ΠΟ ΕΘΝ ἀἰδεὶρ᾽ πᾶ πουταδγη βοηἰ θη απ 
χεϊογιηδτο τὸ μι ἀθοίου σἄγιδο Ἰθοιοηΐδβ, ἐ αγρν 
τηρύρο δαϊἰοη 5 ΑἸάϊπᾶθ, ᾿μεσοῦντα φίλει, δεὰ ρίας 
χὶτ 5 νου ανοϊὶ τφιτὶ ἰὲκ τοϊηοίατσ, Βπυκοκ. 

555. φίλοισε μὴ κακοῖς. δὶς τροῖς Οτοιίαβ, ἴῃ ΑἸδίπο 
εἀϊιουις ἃ 5θηβεπι τλΐὉ5 Βοπδ,. οἱ εἰαπἀϊοανίο γοϑα, 
μὴ κακὸς, ΝΝ Ἰα εγίθηιιβ με κακὸς γ΄. Βαυκοκ. 

537. ἐν καχοῖς μὴ περιΐδης. δὶς οογιίδδίτηδ επθεμὰο 
Ῥτανδπι Ἰοοιἰοιίοπι φορῆ πὰ ἰῃ». γίὰς ἱπάϊςοπν χοδί για 

Οεά. ΤῸ 1808. εἰ Μίδςε]]. ἐΤῚ Ατιβιορβδηθα, 
Οὕβεγν. Ὑ0], [Υ. ν. υΐνῳ 
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τ ΝΣ ΦΙΑΘΠΌΝΙΑΝ:: 
“παντω τὰ λαλὰ τοῦ πογοῦντος γίγνεται. 

τς Ἄπανϑ᾽ ὁ τοῦ ζηϊοῦντος εὑρίσχοι, σόϑος. : 
ος μἘὰ τοῦ φιλοπονεῖν γίγνεϑ᾽ ὧν ϑίλεις ἐραγεῖν. 

Ἄὔργοις φιλόπονος ἴοϑι, μὴ λόγοις μόνον. 

ὅδο Ιδίας ὁδοὺς ξηνοῦσι φιλόπονοι φύσεις. 
ο΄ Μοχϑεῖν ἀνάγκῃ τοὺς ϑέλοντας εὐτυχεῖν. 

Αἰόχϑου γὰῤ οὐδεὶς τοῦ παρελθόντος λόγος: 
Πόνου μεταλλαχϑέντος οἱ πόνοι γλυκεῖς. 
Πόνος γὰρ. ὡς λέγουσιν, εὐκλείας σνατήρ. 

δ00 Σὺν μυρίοϊσε τὰ καλὰ γίγνεται πόνοις. 
ἧς ἐπιμελείας δοῦλω πάντα γίγνεται. 

" .Ζ9 συνεχὲς ἔργον σ:ὠντὸς εὑρίσκει τέλος, 
Ι Γῷ γὰρ πονοῦντι καὶ ϑεὸς συλλαμιβάνει, 
ἱ Φιλεῖ δὲ τῷ κάμνοντι συσπεύδειν ϑεός. 

δθο Φιλύπονὸξ ἴσϑε, καὶ βίον κτήσῃ καλόν. 

ο΄ ς ἠδυ τὸϊς σωθϑεῖσι μεμινῆσϑαι πόνων. 
ο«ὰς σολλὰ ϑνήτοϊς ἢ σχολὴ ποιεῖ κακά. 

ΠΣ ΦΡΟΝΗῊΣΙΝ. 

4 γαϑὸν εἰ δτὸν ἤ φρόνησίς ἐστ᾽ ἀεί. ι 

“ν εὖ φρονῆς; τὼ πάντα γ᾽ εὐδαίμων ἔσην τ 
06 «“εὶ πράτεστόν. ἐστε τἀσφαλέστατον. 

Ἐμστειρίωα γὰρ τῆς ἀπειρίας κρατεῖ. 
οἨἩδιστόν ἐστὸν εὐτυχοῦντα νοῦν ἔχειν. 

ο Ἰεγὸν τύχη" γνώμη. δὲ, τῶν κελτημένων. 
΄ Μισῶ σοφιστὴν »ὅσεις οὐχ αὐτῷ σοφός. 

70 Ὁ παρ᾽ ἡλικίων γοῦς μῖσος ὑξεργάζεται: ΚΤ. 
Οὐδεὶς ὃ ὃ ψοεῖς πρῶ οἶδεν, ὃ δὲ συοιεῖς βθάμα. 

᾿ 501. τοῖς γοθι λβϑυξίε  ϑροίρο; γιό: 
ἐδῆτ' ξορίάζοι. 

᾿, Βκυκχοκ. εν ΡΥ ΚΗ ᾿ ἢ 
ΒΝ 
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Πᾶσιν γὰρ εὖ φρονοῦσι συμμαχεῖ 1 ύχη. 
Σοφὸς γὰρ οὐδεὶς, ὃς τὰ πιώντα προσκοπεῖ. 

Συνετὸς πεφυχὼς φεῦγε τὴν κακουργίαν. 
δγ5 1ὸ ΜΗΔῈΝ ΕΙΠῊ πανταχοῦ στε χρήσιμον. 

Ψυχῆς μέγας χαλινὸς ἀνθρώποις ἃ νοῦς. ' 

ΕΙΣ ΦΥΣΙΝ. 
Η ϑοῦσα πάντα καὶ κομίζεται φύσις. 
Η φύσις ἑκάστῳ τοῦ γένους ἐσεὶν στατρίς. 
Ἢ φύσις ἑπάντων τῶν διδαγμάτων κρατεῖ. 

ϑο Φύσιν πονηρὰν μεταβαλεῖν οὐ ῥάδιον. 

ΕΙΣ ΧΡΟΝΟΝ. 

“γει δὲ πρὸς φῶς τὴν ἀλήϑειαν χρόνος. 
Ηϑους δὲ βάσανός ἐστιν ὠνθϑρώποις χρόνος. 

“ύπης δὲ πάσης γίγνετ ἰατρὸς χρόνος. 
“Μακρὸς γὰρ αἰὼν συμφορὰς πολλὲς ἔχει. 

δ85 Ο κοινὸς ἰατρός σε ϑερασεύσει χρόνος. 
Ο γρόνος ἁπάσης ἐστὶν ὀργῆς φάρμακον. 
ΠΠἀντ᾽ ἐκκαλύπτων ὁ χρόνος εἰς τὸ φῶς ἄγει. 
]Πάλιν χρόνω τἀρχαῖα καινὰ γίγνεται. 
Σύμβουλος οὐδείς ἐστε βελτίων χρόνου. 

. δοο Σοφὸν λέγουσι τὸν χρόνον σπεφρυκέγαι. 
τς Χρόνος δίκαιον ἄνδρα μηνύει ποτέ." 

Χρόνῳ τὰ σιώντα γίγνεται καὶ κρίνεται. 
Χρόνος μαλάσσει σεώντα κιἀξεργάζεται. 
Χρόνὺς ἀναιρεῖ σι«ὦντα, καὶ λήϑην ἄγει. ᾿ 

578. διομναοὶ Ἰδοιϊοπιοπν ἐπὶ ΕἸου Πος ἢ Τίι. ΕΧΧΧΎΤΙ. τὸ- 
«ερὶ: Ψαϊρο ἡ φύσις ἐχάστου γὰρ γένους ἐστὶν πατρίξ. 
Βκυκοκ. 

58η. δὶς Ἰερίταν. Βἷο γογϑὰβ ἴῃ. διοθαρὶ Εοὶ. Ῥὰγς5. Τὶ, 
ΧΙ ᾿πλαϑεο δὶ ναϊραῖα ἰεοιίο. Βκύκποκ.. 
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ἘΠΙΣ ΧΡΕΟΣ. 
5. “αβὼν ἀπόδος, ἄνϑρωσπε, καὶ λήψη πάλιν. 

Τὰ δάνεια δούλους τοὺς ἐλευϑέρους στοιεῖ. 

ΕΙΣ ΨΕΥ͂ΔΟΣ. 

«1λλ᾽ οὐδὲν ἕρσιει ψεῦδος εἰς γῆρας χρόνου. 
ἱβεῦδος δὲ μισεῖ σιᾶς σοφὸς καὶ χρήσιμος. 
ἡρευδὴς διαβολὴ τὸν βίον λυμαίνεται. : 

βου ἹΡευδόμενος οὐδεὶς λανϑάνει πολὺν. χρόνον. 
ἱβευδῇ δὲ τοῖς ἐσϑλοῖσιν οὐ τιρέπει λέγειν. 

ΠΣ ΨΟΓΙΓΟΝ. 

ϑους δικαίου φαῦλος οὐ ψαύει λόγος. 
τ Νικῷᾷ γὰρ αἰεὶ διαβολὴ τὶ κρείττονα. 
Γ Τὸν αὐτὸν. αἰνεῖν καὶ ψέγειν, ὠνδρὸς κακοῦ. 

509. Ψεέν ̓δὴς διαβολή. δὶς ϑίοθαβιβ Ἐϊουιεξα; Τί. ΧΙ. 
ΝΌΪρο ψεύδους διαβολὴ. Βκυποκ. 



ΒΕΝΤΕΝΤΙΛΔΕ 

ΒΙΝαῦπ 15 ΕκδιΒῦ 9 ΟΟΝΤΕΝΤΛΕ 

ἘΧ ΡΙΨΕΒΒΙ5 ΡΟΕΤΙ5. 

, ὙΕΡΤ' ΣΕΤΕΥΥ 

ῚΝ ῬΒΟΒΌΜ. ΨΕΒΤΝΜ. 

Ναπάύπην ῬΟΟ δὲ ἐχϑδὰβ αἴτον νἷσ Βοπας. 
Οὐυΐρρδ ὁρδυλ γδοῖα δϑηϑιι8 βοοῦ Ῥυοίεραπι, ἡ 
Βοιἷ8. ᾿ουπϊ 5. Ταϊᾷ πἰδὶ θόηα ἄεὶ ῬθοὰΣ ἢ 
Βόομος ΡΙΌΡΟσ ΘΟ οῦδ δὲ ἰπυτανὶ ἄεοοί. 

ΙΝ ΨΕΒΙΤΑΤΕΜ. ᾿ 
Ῥοθεσε γογὰ δου ρεν ἱπσοπαῦτα ἀδοαῖ. 
Ῥνοίανὶ γουὰ ᾿αρυϊοασα ᾿ἰπριδς βοίοι. 

[Δ ἽΝ ῬΈΟΘΘΑΤΟΝ. 

Ἑδοῖαβ. ὩΠΜ}] τὰ τασρο., τὸ ἐἰἶδοὰ5 φαϊάθη. 
ϑαρίθηϊς αυΐ Ῥὶπ5. δαρίας οδὲ ψαῦπι ἔα ταν, 

Οὐἱ 5αρὶϊ, οιπχάοτν ποῖ Βΐδ᾽ δυραθῖς τηοάμπι, 
ΜΔ] ἰαεϊπου 5 ΠΡ ΟΡ πὶ βευψὰ τ]. Ὁ 
Ουἰοιηαας τἱϊ βοῖς, 16 νἱν βορᾶς πΐμ}}. 

ΙΝ ΝΕΘΕΘΒΙΤΑΤΕΝ. 
Νοροβοίίαιθ πὰ ]]ὰ 1οὸχ γαϊοπίίου. 

Τηῆνμια οὐποία, δὶ ἰπσυιιαὶ ποορϑϑίϊαϑ, 

ΝΝοροβδιταιὶβ. ομ5 ᾿πδοατγαθ 1]. 



ΒΕΝΤΕΝΤΙΑΕ ΘΙΝΟΑΌΒΑΒΕΝ,.. 

ἸΝδοθϑοίται οαποία 5ποοατ θμξ οἷΐο. 

ἸΝδοοβϑιϊαϊθ τη α}1ὰ Ῥαῖρδηλι8. τδ]ᾶ. 

ἩδΡοῖε5 ἀϊδουῖος οἴποιϊς ὨΘορϑϑ 8, 

ῚἿΝ ΟΤΙΌΝ. 

Μαϊ: δὲ Ἰουασλθη., οὐδθ δδθ ᾿πξροιο, 

ΙΝ ΥἹΑΤΌΤΈΜ. 

Ἡπυλδπα υἱνῖαθ οτηηΐα απ ἰδίαι θΟΠα. ῖ 

Ὑἰνταιΐς πηᾶ, 486. χηαϊοῖ, ροβδοϑδῖο θδῖ, 

Οὐυοά ᾿πάθοοραμπι εδὲ,. ἴὰ πὸὸ διαϊ, πὸ Υἱάο, 

Μίοηβ δᾶ: 880 ΘΟΥ̓ΡΟΙῈ αβὶ Ῥταύδίαπιον. 

Μὸοτες {πουῖ ΠΡ ΡΟ5. πηάρτίατὴ Ῥαΐὰ. 

(οιηροδίϊα τϑοῖθ νἱΐα. ἐμλρινμς ΟΡ ΘΟ, 651.᾿ 

Μονε5 ἀδοουῖ, ἔυαρὶ5. δὲ Ῥυϊοθτας 56568. 
- (ὑταηάα γ85 εδῖ, οχ ἀδοοῖο νίγεγε.. 

Βεαΐας {Π 6, ιιοΐ Ῥϑαῖαβ ἱπαροναῖ, 
ὙΙριαιῖ5. ποταϊπίθιις τ ἈΥΤΠΟΤΈΠΙ γίσοι. 
Τὸ Προλαχα, ἴρ88 ΒΊΟΣ 5 Ῥταθδία ἰυϊ8, 

Οὐυδηΐαπη Ῥοΐδ5., ἴαο, τηθη 15. αὐ ΘαΤὰ πὶ σΟΡᾶ8. 

ἽἝ 
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[τὰ ἰδ ρθυα δηϊμαῖιμν. αὖ ΤΌΡιι5. αὐδάοδοαὺ Βοπὶδ,, 

ΙΝ ἸΝΟΒΑ͂ΤΑΜ ΜΕΜΟΒΙΑΜ. 

Οὐδ Βομοῆοι ποθὴ τποτηΐηϊδ, ἀπσταΐηην γοοα.. 
ὌΔΡεΡΘ. νἱϊάτη , ϑθιρον ἰησναῖοβ. ἔδοῖϊ,- 

ὅλα] χηϊβορίταμν οδὲ, ἴρϑα τηουϊτιι" ϑταῖΐα, 

Οὐποιῖ5 τηθιηοῦία εδὲ ἥμπχα, «οὶ8. ἑλόξατη θθὴ9 οδῇ, 

Βεποίδοια Ῥθήβ Ἰοραῖα, τ όδϑιν δ σναγίϑ. 

Ῥοβὲ τη ιπθρα οἷο οομβοηθβοὶν σνϑίϊα. 
Τὴ τϑωρογθ δοορορίατα ἴρ86 τϑάἄο πὶ Ἰεταροῦο, 

, Βθηὴ8. {θδογο ταῦ] 5 ἤχοευα, 864 Ῥτο γίνιαϑὶ 

Βεμθῆοία ᾿Ἰαϑὶα οοηον ,. οἱ ἰδία ἀροῖρο. 

ϑυχητὶ Ῥομθοἱ οἰθ χηθπιον, αἰαὶ ἱπιταθιηον;, 

ὙΠ 



3. 5ΕΝΊΤΕΝΤΙΛΕ 5ΙΝΟΌΤΑΠΕΒ. 

ΙΝ ΒΕΟΘΕΜ. 

Ἑας, Ἰδοῖις Ἰπυρετασο, ιε ̓Αἰφιῦχα, ἱπυρονῖ, 
Ἀκχ ε δδὶ ἱπιᾶρο γἶνα υἱνοηῖ8. Ὠεὶ. 

ΙΝ ΥΓΤΑΝ. 

Νοῦ ἔενὶ ποποβία νἱϊα πο] σοητίδηη, 
Ἠοπιο ἤϊαιτις δϑὶ οἱ ἀρῦθρτα : Ῥγδοίοσοα μι}, 
Ἤσοπαο παἢ]ι5 δογάπι ἀεσὶς ἀνθ 1] δα, 

Ἐπ γοσγὰ γἱία οδὶ, υἱνϑῦο οχ βοιηϊριῃῖία, 

ὙΙ φαΐα Ῥαγαίαν υἱῖα, νἱϊα ἀϊοίτατν, 

ΤΟ ὰ5. ἂν οὐϊε, ἴἴὰ σοβουθοὶ ομιῃϊὰ, 

ὕι «υΐπια5, μαυαὰ πὲ γοϊπταιιδ., δουῦλ ἀιιοϊμααδ., 

ΠΠ]αθδα 80}18. Υἱϊὰ. οθιμοοδϑα οϑὶ ])οῖβ, 

ψαοσιδτ ἱπγοπῖσο ποὴ ἰαἴαν νἱϊαμι “πραΐθ, ἶ 

Ηυιπᾶπα υἱΐα ὁοοοαμι δὲ ἐα ο ΠΧ ἴΐου, 

Ἐξ ϊοὶβ. μοπαϊἶ5 Ἰλἀο!οηίομι γίνοιε, 

Οὐδπι υἱΐὰ ἡθῶμ γΥἱϊα φαϊά 5[: πρϑοίϊο! 

Ν ΑΥΧΤΟΝ. 

ϑουγαῖ υἱλπὶ ἣν οἰνιϊαῖοπι οἰ νῖϊαϑ, 

Μεπιδῆϊο, ἀϊνεβ, ἴαδσεγο αι ροῦθα5 Βδηο, 
Τλαμία ορενὰ ἀπιοὶ, οομπίπρῖθνο ἴῃ ον αϊίατι., 

γζυσι 

᾿ 

Ἵ 

Ὀιβίταπι, πΝ μδόρίμιρι οὐ τηδπσ τηπδῆϊι5, Ὁ 

ΙΝ ΘΟΝΘΠΌΜ,, 

Ἐγαβίτα ἈΡογαὶ δανδβ ἜΧροΥ5. δοηϑι 

Ομ 5111 ἰπορία πλαχίπγαθ πόχα8 πορεῖ, 
Ππηρτογίο. τὸ 8 Ρτορυῖα, ἀς ἢ οἷϊα εἀρί. 

Νάμα τυ οΣ τὸβ ΌΠ)ὰ ΘΟΠ8.}Π 10 ΒομΌ, 

ἨοβΊΠ ον τὸς Ὸ}}8 ἐδηϑὶ!ο τηαΐο. 
(μοι να ποῦῖα ἐὰρόδε, 1π08. βαρ θηξίλπν δϑί, 



- 
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Τιι ποη πἰδὶ ἃ ρυπάδηϊο Θοη δ᾽ απ Ῥοΐο, 
ϑαριεπτίαπη Ομ δ᾽ Πα ὁαηΐϊ βαρ δπεϊα. 

ΙΝ ΝΌΡΤΙΑΒ, 

Θροῦσα υἱΐα οϑὶ ἈΡΘ 6 Τηδ γ ἸΠΊΟΏΪΟ, 
Αά Ῥοεῃϊιθη άπ Ῥιοροναῖ, 4πὶ πχουθπὶ δοοὶρ ϊ, 

(οππαθίατα Βομαϊπὶ ᾿πΐρα γοϊϊγιηλ δϑῖ πα] ται, ἢ 
Οὐδονῖς τηδυϊτι5. 6586 7 Υἱοίῃοϑβ υἱέος, 

ἘπῚ5 Εν Πδμ5, αἰνίζεπι 51 ἀπχον 5. 

Μαἷϊ πιδϊουύατη 856 ΔΡΡΙ οδπΐὶ ΟΣ 

διά θὲ ν αἰιτα 6, παριϊαθ {π6πὰ νἱποῖιί, 

Ἐχ πιουῖρθιιδ, ΠΟ ΔΘΓῈ ΠΕΡ ΓΤ ΑΙ ΔΟδι πη, 

ΜΙΝ Ῥεης νοϊεπίαπη ἤθη ὈΧοροῖα αἰπιχον 
ὕχοτε ἀπιοῖα νἴνθυα αὐ δοῦν αν. 

ϑ΄πθ ἀοία πιρία ἴὰ5 ἰἸοζαθπα! ποῖ πάθοι, 
Μαυϊεῖς πιὰ }15 οατοὶ 116, 4] ἸΧΟΤΘΠῚ Βαμα μαβεὶ,. 

Ὑινα5 [01Π1π|85.,. οοηϊ ρου δὶ ποθὴ αἶδ5..᾿ 

Ἑχίτοιηα τηδἰουιτη ᾿ἴἰπθα τηδὶ "τη μἱ τα αδϑί, 

Οὐ ρῬαῦρον υὑχόγομῃ δοοῖρίϊ » ΤᾺΪΘΘΡΕΓΊΠη118. 

ΙΝ ΒΙΘΌΝΜΝ. , 
σαν εδὲ τααϊυη ΠοΟΏληΐ τἰβ5. παῖ ἴπ ἴοι ΡΟΓΌ, 

Ἵοη5 δἰαϊια τἱάοι, «πᾶπᾶο τ] ἀοθημασ οοὶ ἈΠ], 

ΙΝ. ΒΕΝΕΒΟΤΟΌΤΕΝ. 

ϑεηίατα, ἀϊδβαθ Ἰοησα ΤῸ5 τηλ]τὰ5. ἀοοοῃϊ, 
(Ομ 5111 ταῦΐονα βαῶϊ, 4αὰθ αὶ βειιθδ, 

Βομὶ βϑηθοῖιβ δΟΙηΐ8 ἀοοῦδϑα Ὑἱ11, 

Βοπύπι βοηθοιαδ οὐπιραχα νἱαϊϊοαιῃ. ᾿ , 

Ὑεμῖθὲ ϑοηθοιαβ οὐπῖιο Οὐ πα δὴ 81|51}Π8}.8. 

Ἦδ5. Ῥυΐοηγα βοιΐαμη, Ῥα να τιον βοπδβοῦγε, 
Θθμ  Ἰοτθὸ {πᾶθρα ατηϊοίεϊας. 08]. 

Ἀδ8 ταράϊοβα βϑηΐου ἴν ᾿πγόπία σρέθδ, 



᾿ 

8. ΒΕΝΤΕΝΤΙΔΕ ΒΙΝΘΌΙΠΑΒΕΒ. 

Αππο8 ποίδὲ οδμἶδ.΄ ποῖ ῬΡΌ ἰΘητίδηι, ΝΥ 
Ὑηαθ ουρίάο πραχίπιθ ἰδηϊδῖ 'ϑαπος, 
Μεῖας βεπβοίδιι : Ταΐρρα οοπιϊϊαϊα αἀγοηϊῖ, 
Ηοιαΐϊωΐ βοιοοῖιϑ ἰδράϊοθα΄ ἐδι βαγοῖπα, 

ΙΝ ΡΑΒΕΝ ΤΕΒ. 

Ἅιωον δὰ Ῥδγοπίοβ οβῖο οοηδιδη  βϑι πηι 8... 
᾿ ὙΟΠονΆΙΟΣ Ῥάγοπίθβ ἱπθυ 5. δυο, τ 
Ἠοποβία πποῦβ δβὲ ῬΡῸ Ῥανεπ θι5. το. 

ἘἈονογθπ5. ῬΆΓΟΠ αν δἷδ, ἀυηϊοὶς Βεποίοιιβ, 

Οὐυϊδααὶς. Ῥανοπῖοβ θεὶς οοἸΐε, Βροῦοῖ θοπὸ, 

Αὐπαῖαν βομἶ τον, Οὐ Ῥνο γα Ῥυυκομιία ο51. 
Ναπιεῖ Ῥᾶν οηΐο5. ὨΣΔΧΊ Ὁ ΠῚ ΒΔ ΡΊΟ ΡΒ... τὸν 

ϑομο8. Ῥαγθηῖεβ {φαΐ ἔονος, νἱνοῖ θοπθ. 

Τὰ ΕΌ Ῥάτθμηϊεβ. αἰϊευοβ. ογοάδβ )608: 
Βοπὶ μαγδητὶς ἴσα παΐ]α ἴῃ Βἰ σπη," ΤΣ ΤΣ 

Ουσληι ἄυϊος πιδῖοβ 6556 ὍΝ ΜΆ ἱ κανῶν 
Σ᾽ 

ΙΝ ΜΟΌΙΕΒΕΜ. 

ΝΜ υἱνὸ ὈΧΟΙ δδὲ ἶδὶ δβυνῖοβ Του ἃν 
Ῥεοῖ5. πλυϊονὶ οὐ θεῖ ϑ σμιΐαμ,.. 

ϑαϊναπι ἀἰοπιῖτπν Ῥυδαδίαρ, πλαιγομδο, οδὲ ῬΤΌΡαΟς 

᾿ Νόοα ογμαῖ δυγαπῃ ἐξιηίπατα, αἱ τπογο8. ῬΙΌΒΙ. 

Μαυϊῖεν ΡΓῸΡο πιογαΐα, νἱια 6 δδὲ βοϑβρῖϊα, 
(ετῖο ἱπνθηῖνε ἐεπιϊμαια μα (0 1}. δὲ Ἰρομιαιαν, 

ΘΈΡο γε βαῖλιι8. ἔδπιΐϊηαπι ἀιιατῃ ἀπο Ὁ, φ᾿ 

Μυϊΐεν Ῥγοίδοϊο ἀδρϑι]8 δὲ ποροιίαμη, 
(γε βαϊαΐοπι ἔουῖπαθ ογοα5. τπᾶπι. 
ϑοῖς φαοᾷ ουρίϑοῖι ἔφιμΐηα., αἰϊονῖα5. Ὡἰ ΜΠ]. 
ἨἩοηοβία παρϊϊου 6δὲ σα θεν δ ο ασα ἀοπιιβ. 
ἸΝαΐαγα φυΐρρο ζοπυΐϊδας ἱπυρενίατα ποραΐ. 
Μιυϊεν ανοϊίας ρερεῖς οὶ, πλοῖον καθ, 

δ αν ν. 
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ΜΠ] ον. ταα θεὶ Ῥεορεπιδάατη ἐ ἰδίαι πὶ8}}. 

ὙΙχ [οπιϊπανιῖπι ἸΏ, ῬΌΠΘΡΘ ΤΟΡΟΡΙ Ὁ εδὶ Πἀοίη, 
ΜΙ θεῖθ. δϑπι]αῖτιθ. Ἰποοπ τε ἀθηλημη. 
Οὕδενο δἀϊανάηχοιν τ θυθ ἀχούοπε 8. 
ΝΝΆΪΠ τα 6856 ἀδοιῖε ἐουαίπαγη ταις τπσάϊ5. 
Τησθι8 πὰ]! τπισδαϊαῥιι5. δὲ αυΐτον ἐπαϊα, 
Τηῖον ἔφταϑ ἔβεα 818 θεῖον πα ἴον. 

ὙΥὰ πάθη ἔπαῖα διηξ, ἀθάθον; δ η:18, [δηλ πᾶ. Ὁ 
Μιυΐερτε ἔεϊαθ. διπὶ Ρα5,) ἤὸπ οὐμοἷο. 

Τρϑίιπη Ὑθθ μτα ̓ οϑὲ ἀϑριἰ5. τα ον πλὰΐΪὰ. 

Ἐδυῖϊαβ ἰθαθηδθ. '4παπῖὰ, τάπξα δῦ [θυ ᾶθ, 
Θρθοίαν πιοῦδδ ἀνίος πϊαίγομαθ ῬΌΟΡΟ5.. 
Μαἰῖον Ῥορθμη θ᾽ ῬΙση8. δοϑτπποπΐδθ Θόῖν. ον. ᾿ 

Μοΐτις5 Ἰοομ δ᾽ ἑοπυμαθ Ομ οἷο, 
ΜΌΠΙου ταδί οὐ αἵα Ῥ᾽δαα βοπιρδι βαροί πα: δϑῖ,. 
ὉλΡιοαησιο οϑὲ τα! τοῦ, Ἰδὲ τηδίοναμη οἴη 68. σθημϑς. 

ΝΙΜΙ πα !ῖονο Ῥοὶαβ. δὲ, Ῥαίοινα ἀιραιθ,, ς ὦ 
ΜΠ Ϊ 15 ταϊθουῖαθ οασδα οι! πθύτῃ 56 1118. 

ϑονᾷος τα] ουοπι Ρυΐα, δε ἀγροήϊο {ΠΠ145. 

ΠΑ] υτὰ Ὑ1}18 δ5ὲ Πλυ ον. δὲ. ἀαΐθο ὁδὺ τπαΐσπῃ, 
Ἑουτποβα τὰ] θ", Ῥίθηα Τ68. ϑι θ Υ θῖδο, 

Ἰθαπάα φρεύὰ δηνῖοὶ, Ομ ρΊΒΥΘ, ἴῃ ϑ να ϊατην, 0, 

ΜΌΠΙοΣ ϑαορίθ ἰησθηῖο οἰϊναθηΐδ οἵ ἴον θϑῖν 
Μυήΐϊον ταανῖϊο βᾶονὰ ἰθιηροβίαβ ἀοιῃὶ. 

Τηροπῖα Τοιηἰΐηα, μου β ἴὰθ ρθηυ8, 

ῳ 

ΙΝ ρορῦτῦν. Σ: 
ῬΙΕῸς ἀδικῶν ἴ88 οδξ να! ᾶἄα,. 56 τρθμι 18. Θαν 15. 

Ν᾿ τ τῦνδΝ. 
Τανὶ ο βοχαρηίθ (ναοῖα5. Βαυά ἀπΤΌΛΠΙ Ρϑεῖι, ᾿ ἱ 
Βομος πρὸ ρ88 ἱμρρῖϊον ϑροιμῖν ἀο109,. ͵ 

Ύ 
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Ὑὶ5 ᾿αδῖιις. 6556 2 τΥδμἸο πὶ. σεοῖαπι θη. 
Οὐκ ἃ ἡπιδία υἱΐα δὲ, εχῖτα5. ῬΌ]οΡο5. Πάρε ὶ.. 

ὅτ Ππιδία σομ ΒΕ 8718, φιοεὶ ἰϊιϑιιτι οδι. ἴδλοο, 
Βελίβηβ 6558 4πᾶοΡο : 5641 ἐμιϑῖιι5. πιδρ δ. 
ροίδμτι ἰδία, ἔδαῖον αὐἀδίθιθξ Τλοιι5.. - 
51 ἰυδια8. 68. Ρτο Ἰεσς 8] ποχοϑ ονυπ, 
Νία]ς ἴαθουε ποβοῖς,, αἰδα 5 ἀϑϑιονὴ θοπο.. 
ῬεΡροῖ φαοά ἴτς5 ὁδὶ νἱποενὸ ὁπιπὶ ἰθιαροῦρ,. 
Οἱ πὴ 81} ἰηΐζας ραῖραῖ, Βαϊ ἴερς Βαϊ ὅϑι ὁμᾶι. 
Ἠαιιὰ ἐβὸ Ἰοφαθηι τγόοια Τοοροπδαγεῖο. " 
Τακιὶ5 τοςαϊοίίνατο, ἀπ} 5 ἸᾳθΡου. 

Ῥοσϑβεβϑῖο Ῥγοιοβα, του τα ἱπιεβυῖα 5. 1. Ὁ 

Ὥρροοι ἰδία οὔητθδ,. ἀθδιϊηονο ᾿αἰ αν ἶδ, 
Ἠιιπιαηίταιῖ5 Πἰπιθῖι, ἰἸηϊαδιῖ ἔτισα. 
ΝῚ βυδρίοαμάμπι ἐς, ΡΡοβὶ5 εδὶ ϑοφαΐας,ς 

ΙΝ ΘΙΟΒΙΆΜ. 

Ορυϊεπῖῖαθ. ἀπΐθροιθ ταπιοτοπὶ ΒΟπΌχα, 
ΝΙΒΙ οδὲ ἐπδαΐ οἱονία ἐμ! Ἰοϊπ5, ᾿ 

ΙΝ ΒΕΒΥΟΒ ΕΤ ῬΟΜΙΝΟΒ. 
Ἦδβ8 πὰ] ]ὰ δοῦνο ῬΟΙ͂ΟΡ δὲ οἵΐδιπ Βόμπο. 
ἴθηιι5. ἐπα ας δουγιβ ἴρ88ὲ δθο εϑὶ βοτασ, 
Ἀδ5 ταράϊοδα δδὶ δοῦνὰβ Ῥι8 δαρίθηβ μετὸν Ὁ 

Ἑυρίεημά 5 ΒοΡὰ5. δδὶ δοῖιροι» να Ῥενοῖϊαβ, 

ΙΝ ΙΝΕΟΆΤΟΌΝΙΟΜΝ. 
Ἠοπῖο: ἰδία οαϊδα δαὶ οδἰαπηϊϊαῖοβ. σϑὶ 8818, 

ΑΙ 8 πδοῦδ88. 6δδὶ Βομδ δἰῖ, ἃ ϊὴ5 δἷς παῖς, 

Οὐογοῖι γπθηΐθ, ἰἴσα «υἰνὶ5. ἙοΟἸΠἰρῖς, 
Μίβενὶ πιϊδουῖαο πὸ σαϊὰ αἀξηρσαβ παῖ, 
Μίβετο ον ἱπϑιιϊατο: ἘῸτα μογὰ οπιμίναι οϑὲ, 

Απίμλιπι πϊδοιία πυσεηῖς τς ἀεδρομάεαβ. ι 

᾿ 
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Ὁομσιαπὸ ΘΕ 5. οτος, φιοᾶ οαϊχυίαττι. αροϊαίι, 
ἘΠΜοι Ε΄ αὐ ΒοΙλῖπο5. βαθῖτα ἀοπιδηΐάπι χρέα, 
Ἐκ πιλίσας, ἈΠ] Ἰμ ο οἰδεῖ: ἴω 

ΠΟΟΝΤΙΝΕΝΤΙΑΝΜ, 

Δίνλιναο, ἜΝΟΝ Ὑϑηΐοι ΟΧ ἘΝ) ἀμίαι ὃ 

πος ΑΝ, ἌΡΈΝ, 
ὅΡ65 βογγαῖ, Βοπαΐποπα τοθὰϑβ ἴὰ ἀνα. Βόπας 
ΝΗ ὁδὶ βιργα δρθιι: "οιιηοῖα ϑρονανὶ δία, 
ὅτ᾽ φαΐδαιθ γαπιιδ., ΒΟ τη6β}5. 5Ρ6, ῬδοΙτν, 
μὰ ΒΘΙΊΡΟΣ. ταν » 4 5αρῖϊ, γίϊζαχα, ἴονοι.. 

ΤΑΌΘΕΝ., 

ΝΟΙ; ἴρ86. γριὰ ΔῊ ΠΝ ῬΓαδρομίτιτα. 

ΟΕἸορναχο. ἀτηΐοῖ ἜΝΝ [88 Ἰαπίς 5 γε 5, 

ΙΝ ΝΟΒΙΠΕΝ. 

Οαταῖα βατητααπι. ὯΦ ὙΦ 668, ἐξφοβίϊφιι, 
γα ἀιάφροῃ, ἈΘΡΙος τηϊῃ πλ6 ἄξςοει. 

ΓΝ, ἘΕΙΠΟΙΤΑΤΈΝ. 

ΕἸστηα - οἱ ὐμοοιμὰ ποι οδῖ. {0 ]ΠΠοἱϊαϑ, 

Ὅεϊ ταράα ππϑηποσία ἴῃ τερις Βοπΐδ. 

ἘοΙϊοΐοιοϑ. βάθρα Ῥειγοιυϑὶ ῬσοΡῖ8.. 

ΘΌΡουθίδια, πῖον πϊπλῖα ἔδει [6] ]οἴτα8. 

Ἐπὶ ἄρον βϑοῖο; βαρεῖο θη. τϑοῖθ Ἰαπηθη; 
Οὐμοι Ῥοοράπι εϑὲ πριν [6] 1οἱϊὰ5, 
ϑ30ο. αὐδίτταϊα πὰ ]]ὰ5. οδὲ ΓοΠἸχ βαιῖ5. 

ὙΙῚ ῬΙΌΒΙ οομηπηπ5. δϑὺ [Ὁ] 1 οἰτα5, 

Νο ἄϊς Βοατάμι, Τάθτη ΤΟΥ ΠΟ γι γ15, 

Μαῖα. ἀάἄοου ἐουταπα., ποῖ ῥγαάδηιία, ᾿ 

Ἐουνῖαπα, Ἰάπηαμα δαθρα αι Ῥυπάοηδοι 

γ᾿ 



8ι0 ΘΈΝΤΕΝΤΙΑΕ ΒΙΝΟΌΜΑΒΕΒ, ᾿ 

Βαϊϊαΐαιτι 58. «αΐδαθιο ορβιναϊαι ψΟραῖν νος πιπολ 
Οὐἱἷς ποη. Βοπύτη 86 Ῥυδθϑίοι, ἰῃ τὸ ῬΡΟΒρορα ὅς ' 

Ἑογίαμπα δριοπάίθμβ {παπὰ ἰόν ἐπιρεΐδα σα δ 

ἜΝ ΨῬῬΙΕΤΆΑΤΕΜ. 

Θαρτα Ὥδοβ πὸ βαρῖϊε,, τπουίαΐοδ δᾶ, 1 τ! 

Ἐὰ ἴαϊον. αἴψας ἀἶδος, 486. μ᾽ δῖαβ ῬυΌΡαΐ, 

1 ΒΒΕΘῈ Βοον μονῶλ τὰν 
Ῥγεοθς. ρίογιιμν ἔοι 5 ὁχαθαε θϑιδν 

ΝΕ  ὺ ἀπ δή ᾿ 9 ὰ 

ΕἾΝ ΑΜΟΒΈΜ, τοίους ναῦ 
ϑεποχ δπιαῖου, αἰ εἰταιιτη μουν, 
ὕσπιαπι ἰπίον Ποιηΐμο δ ΦΟΙΘΙ δῖ ΟΧΡΘΡΒ, ἅποσ,, 
Ατηαμῃίΐατα τὰ ἔογτὸ δείαϊτοιαι. ΤΟΙ Ῥοϊέεί. ἅ ἀἐὴ 

ῬΙενίσψας ἤοτμοβ ἐδ ἁιοῦῖα πηι: Ἐς ς Π Π 

Ῥγοδ ἀοΐοῦ, ἁιμβονοδ ἐμαβιία διηΐ Ἰιοπα αὶ πιαϊα! 

ὦ ἘΝ ΕΝΙΜΕΘΟΡΓΡΑ ΜΗ ὙΑ 

{Π]οἴδοονο Πιοϑῖοβ, πόὴ ταὐῆθη ἄλτημο ἴα. 
ἘΠάενο ᾿πἰτηΐοο δὲ οαγο8» ἀδιηηο Οδγ 65. Α 

ΝΌΪ]α ἂν ἰπἰπιΐοο νόσρα οτὐοο Βοπονοῖα, 

ΙΝ ΥἹΤΑΝ. 

ΝῚΙ ἔδεϊιο ἀἰσπαπι πον, οἱ αὔδαηχὰβ ὙἹΥΘΓ δ, 
ιϊα ἰπἄοοθηβ., ἤοτιαπα {παᾶπὶ νἱΐαπι αν ἀθξ, 

Βεπο νἰνοιο ὀμτηθδ γοϊαπιιδ, αἵ ποῖ Ῥοβϑεμηνιβ,. 
Οὐἱάὰ νίνοεγδ Ὅβιι5 οϑὲ ποβοίθηϊ νῖνορο 
Οὐάπι νἱΐα ἄυΐος εβί, ἴδια ἀππὰ ποι ἱπν θαι! 

ΙΝ ΝΟΌΡΤΑΤΕΝ, 
Νεῖῖρς δὲ γοϊαρίαθ τπαῖον ἰμἰονυαπὶϊν 
ἹῬοιαροδιῖνα. αἰΐψιια πὶ γοϊαριαβ δἰῖν πιθοοῖ, 



ΒΕΝΥΤΕΝΥΓΑΕ ΒΙΝΟΌΓΑΚΕΘ.. 941. 

ΟἸαναπι νο]αρίᾶ5 ΠῚ πὶ ῬΘΡονῈ ἄορι. 

Νοχαπὰ {ΑΘ πἴθ5 ῥοδὲ 586. ἀο] οἰα5 ἴα 56. ᾿ 

Οὐάπι τπραἶτα΄ Θ᾽ πλι5᾽ ΟΡ γο]αρίδιομα. τηᾶ]α ! 

ΝΜ ΟΕΤΕΜΝ. 

ΔοΥ 5 ΤΎΜΗΝΕ αδἱ κρύδε ΤΟΥ ΡΟΓ ἢ ΟΠ Πα Της 

ΔΙονΐοπν βαθῖτα. οονία ἰὸχ του! θι5.. 

ΤιΑθουϊοϑα δοίαϊθ ΖΏΟσ 5. {Ὁ ΠΟ] 0}. 
ἘΞ ΙΙοῖδ. ον πὶ 51π6 Τη8}15 ἀΡῸΓ 6, δαὶ ΜΙ}. Ἶ 

ΜΟΥ τα Π 15. ἴρ86 πον αι. τ 6 ἰρνι θη 8. 

Οὐδ᾽ ἔοο α΄ νὰ τοϑίαῦ, [15 Ῥα]ομνυπι δϑὲ ΠΟΣῚ]. 

ΘδίΠ5. ΠΟΣῚ, 4πᾶην οἰ πο 86. νΊ 6 06. 

ον ἴῃ ἱπγθα! τηουῖταν, 4αθπλ 1 Πρ απΐ. 

Μον5 ἴρβ8ὰ ποῖ οδὲ ἰοθία, δεὰ ἴοθάδ τπου]. 

ΙΝ ΘΕΌΜ. ΕΤ ΙΝ ΡΙΥ͂ΙΝΑΜ ΠΙΒΤΙΤΙΑΝ, 

Ὑίμάοχ. ᾿πσαοβ ἀαοῖς δ] μοθπατα Που8. 

Οὐπαπάο ἴονὶ5 ποι [68 οχ νοίο οδάϊι 
Το [ας 116 «αδπιΥ 5 Ῥοναρίι δάϊαϊου Ὦοιι5. 

Ποῖ ἀρϑζαθ παΐὰ πθπιο [ον απᾶ πὶ ἰμγθμϊῇ, 

Τ)6ο νοϊθηΐθ. πανῖθο5 γοὶ νι πηῖηο, 
ΟΠ) δίβίονα δὲ ἀπῇοῖ]6 ἤουῖαημδς οἱ Προ. 

Οομῖνα Ποῖ ἰοίαπη ποης ἄαϊα δϑὲ μοπηϊηΐ ἔπσα, 

Ὑινίϑαια που ταις Ρθοπὰ Ἰηδίαι τη 815. 
Τιαῖορα ϑΘΙΏΡΟΙ ῬΟθ56 16 δρόνα ΠΟΟΘῊ8. 
Θαϊάαιᾳᾷ ἀρῖ5,) 6586 οὔθ, αἱ νἱάοαπι, 608, 

Νοιιο ἴῃ Π6ο58 4ὰϊ ρϑοοαΐ, ποὺ ταΐαπι ται. 

Αἀοδι ἀθίψαο, ἈΠ] 46 πορ οορηῖ; Ποι8. 

Ταϊχιυρ ἴλόία πφῃ ]Ἰαΐθπιὶ πη αι 1)605.. 

ΙΝ  ΜΕΡΙ(Οῦ.. 

Τυθα πιοάϊρογιιν τὰθ ἐροχαθμίδη5 Ῥον Ια, 



3Ξ3Ξ:... Β8ΕΝΥΕΝΤΙΑΞΕ ΒΙΝΟΟΤᾺ ΒΕ, 

ΙΝ ΟΟΘΑΘΙΟΝΕΜ.. 

δὴν βναϊξοτα οἰπηοία δατρία ἐν τΟΒΊ ΡΟΥΘ, 
Οὐοαβιομἶδ Ο588 ΤῸ ῬΆΙΟΒνα, δδὶ “ἰού απ, 

ον ᾿ρβὰ ἰοθθ τὸβ Θορᾶδῖο Θδῖ, 

Αἢ Ῥοβπα “οι νουϊοηα: γοϊοῦ" δεξαεῖο., 
Μομάϊοα5 δα δᾶδρο ναϊδὶ ἴῃ ἀρῶν πον 

Τχ Ῥανῖε τοβθὰ5 οαπιϑᾶ δᾶεβε οὐξαδῖο ΟΣ 

Οὐςοαδίοης νἷν ἢ, 15 4ἱ ὨΘῺ ΣΝ τὼν ὧν 

Τ)οβυθῖϊο το ρα5 ἀοιηονοὶ Το5. (δ βιαία, 

Ορία εἰθὶ ἀδάᾷας ἐθιρον 5 ἑαυ θῃιίαπι. κἡ 

(δια πλαβινα τθ8, 4ααρ, Ῥαργὰ, 564. ἀαῖα τοταβοτο! 
ἴλο5. ἰθμηριιδ Ομ ο5. ορεῖπιο αἰ ϊοαϊ, 

ΙΝ ΡΟ], ὈΠΆΓΓΌΡΙΝΕΜΕ, 
1 τιν 

γέ ̓ ἌΣΡοπι 6556 Ῥνδοϑίαϊ ΟἿῈ, αυὰ Ἔτδος οἱ πιά] τ. 

ονο5 ἴπ ἀΡθ γα: δὴ, (δου ὑ14ο. 

Οὐαῖι᾿ ἀυϊοῦ, ἔδοί δα ῥβυιομνὰ απ Ἰροπο, ἐχρμ τὴ 
τ ἐστ τα τἶνν. εογΐ τον 

ΙΝ υῦύσεκῦπν.. ΝΣ νυ 
Οπιπὶ ἁνῖο Ὑἱΐαμ Φυδονο». ἄσπι π6 ΔΥ5. δὶϊ ΤῊΝ 
Ἀπεῖοο, ἀδίψαθ Πππονὰ δθοίανὶ οᾶνθε. ὦς, 
Ἐπ γοθὺβ αὐαἴοι ΘΑΡΕΚΕν εἰ αἱρδια]ουῖδ Νὴρ. 

τΐαπι οχ Βομποϑεῖβ εἰν, Ρᾶνα πόροιϊῖδ. ἮΤ 

Ταϊαδία ἴασο οοπιροπάϊα οἱ ππογοβ τρα]08, “ὦ 1} 
Ἐχ πὸὰ πομδδῖο ἰχογὰ δϑοίαεὶ οᾶνο.. 
ἈΡυὰά τλϑῖοβ αὐἰ Πα ῥἴμδ. ἰαδιὶ8 ναϊεπὶ,᾿, 
Οὐϊδεδίια ᾿πίο8. ἀαπγμα. οοπδοψαῖὶ 5 θη 
Ναϊονα Ῥγαν8 ἀαπιμα ἰππμοῖα διμὶὶ Ἰαουδ, 
Ἱμιοσση 6556 ἰπουαμι ογοᾶο, δἱ ἰαδίατι οὶ ᾿πουῃι. 

ΤΑΡομὶ σααΐα Ιαογὰ οαἰαπιίιαϊοβ ροᾷίδοῳμᾶδ. 

ΙΝ ΤΟΌΤΟΙΌΜΝΜ. 

Νε ᾿αάϊοαζο τιϊδὶ Βοὴδ δαάϊταπι ῥεϊαδ, 

4. Ϊ 
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Ταἄοχ εἴ δοουϑδῖου. 686 Ἰἰοὴη ποαιῖ., 

Ιυάοχ, φαρά 680 ἰαϑ. Ὥθα (αοα ὁχ αϑιι 651, νἱά6, 

ΙΝ ΘασῦΝΤΑ. 
ἈΑΡΒοίγαβα, ΟΠ 5515. 4086 Ραϊοηῖ, ἀυδονᾷ8. οὔγ6, 
Ααξ οοουϊοηήαπι π]} ραῖνα, ααϊ 5011|8 ραίτἃ, 
8 1088 αἀἰδοιπγυϊαῖον δδὲ ϑαρίοῃβ πιὰ], 
ΘαθρΊοῖο Ῥοδιίς ΤΩ ΩΝ δὲ που} 5. 

ΙΝ ἘΆΛΜΈΜ. 

36 ῥταοῖον ππᾶτη ὁδόΐοσα δά οὶ [Ἀ1η68. 
Ἐπ᾿ πανίσα θ᾽ ΤΟΡΟΡΙΣ ΑἸΥΊ ἰηδη]ᾶ. 

Ἐδπι65 ΟΡ ΗΜ τηδχίπγ8 Π]ΟΥ Δ 1115. 

Ἑδηηοτι αὐθο. τοϑρομβαρο ὨΠ οοηῖτα ἐἰδίτιν, 

(ὐπαιποπῖα, τα] τα πον ῖβ Βιισσ ΡΠ ἌΤη68. 

ΙΝ. ΘΕΚΝΟΝΕΜ. 

Οὐΐυ5 ποίδθ. δἱϊ φαΐδαᾳαρ, ἱπαϊοίθιηι ΟΥΑΙΟ 68. 

ἽοΥθο5 αὐ δπΐπιΐ πηοράϊοα γαϊοὶ οταῖϊο. 

Οναϊοης μι} δ Ῥοιθμ ον. 

Μοοτόυ δ υθτα τουηθά ἢν οδῖ οὐϑίϊος 

ψουθΙ5. ἃρὰ8 ἀϑδηΐθ οι γοΡθὶ5 νρος Α 

Θαπαρο ποῖαι δὁοῖε θδηονοϊα Ὀγαϊῖσι. 

ἉΙοτια ατι τὸϑ δοΐα τορὶῦ ογαίϊο, 

10 σοΥΡιιδ Θ815, γ θα τηθηΐθη) ϑϑποϊδηΐ. 

Ἀεὶ ἱπάεοογας ἴθο ἄδοογα ὁγαῖῖο οοῖ. 

Τηδη15. ἰγτᾺ6 Οατῖϑα 8860} 6. ΟΓΑΙΪΟ: Οϑ. 

Ὑιϊαθ ἰπὸ5 γὸχ ἤγῖδδἃ ὭΟΠ ἔπ το ΡΟΥΘ. 

Ἐλμυῖθ55α ἋΡ οὐὸ γουῦβὰ τονοοασὸ παι ἀαίατ. 

ϑαρίοηϊο ἂρ ποπιῖπὸ παῖ ῬΥϊπητπὰ ογαῖο᾽ δϑῖ. 

ΑἸ 4 Ἰοααὶ ὁῤροτίαπα, {αάπὶ πναϊταπι Ἰοχαῖ,, 
. οα. γυϊπογαῖαν νἱῦ ΒΌμτι5. νοῦ θῸ ἱπηριΌθο. 

ϑΌσλΟ τιρά θα, οϑὶ ἀπίπι δὰ ἀορυϊταοηἶα8.. . 

οἴ 
ἀδις 



ϑ'.. ΒΘΕΝΤΕΝΤΙΑΕ 5 ΝΟΌΤΑΒΈΕΞΒ. 

ΙΝ ΜΟΒΒΟΒΕΜ. 
Ἐχρε!]ς νἱῖα φηϊάψουϊά «ἀ Ἰποίατι ἴδοι, 
Ἠ65 διιπὶ οορπαίδθ, υἱΐα οἵ. δηχ οι Ἰη68, 

Νουια 5. ἉἸ]ὰ5. νἱχ δὶ ὄχβοῦβ ἐν ἰδιϊιιη). 

Τηβαηΐδο τοϊδε ἰᾶται νἱοΐπαπι ὐθὶ ἰνονος 
'Γυϊδυϊεἶα πποῦθοβ ρανζανῖς τιον! να5.. γῆν, 
Μουβαπι «πᾶπὶ εν ϑεϊταΐοπι ὄχαηῖ 65 (Ἀο Πὰς. 

Μοογοσο πα] απ βου ϊηΐθιι5. δὲ Ροΐὰβ 

ΙΝ ἘΒΕΑΙΕΤΑΤΈΕΛ. 

Ἐπὶ ογταρυΐαηιο το] ον ἴ5, 4] δου ῖα5. 

Αο5 Ῥσυάοθοῖ οὐἱ δρεοιΐα, 864 πιθηϊὶ πιοῦατη, 
Μαυϊιυὰν ππογασαπν Ῥᾶιοα δαροτ 05 ἔδοϊϊ, 

ΙΝ ΕὐΤΌλΜ. 
ΠΌτο παῖ ἰὰ φαοΐά ἰωδίαϊ, τὶ νἱ δας ἀθ6. 
Οὐοά ἀεριϊηαΐαπι δουῖο, πο ἤιρῖο5. Ῥαιὶ. 
Νο δῖ: χῖυὶ φιοά οἱρίο, 5ὁἀ «αοᾶ ἐχραάίε. 

ΙΝ ΡΟΕΝΙΤΕΝΨΙΑΜ, 
Ῥευάδοπείονοβ Ῥοσπιϊοηψἃ οἰποῖι, 

ἹΝ ΜΟΡΕΒΤΙΛΝ. 
Ἠοπεΐποτι 6556 ἴδικοὶ ρουροιίπι ἀΐοῖα εἰβὶ, 
ΑΠΠ5. Ρ᾽αθονθ φαδορο, μοὶ 8011 εἰ. 
Μουντα!α τοῖο οοβῖϊα, αὶ τον 5 68. 
Τὰ οομάϊιαϊο πιασηα Υἱ8 δὶ δσνδιίαθ. 

Οὐαμινῖ5 δα ρουΐον δορίς, ὧἄὰ τὸ ἀοζασπι οἸηηΐ δι. 
Μονίαϊς δαρτα δᾶρονα ἢ} ποπιΐποπι ἀθοοῖ, 
δισημα δὰ δαϊαΐοπι συαπᾶο, πιοσιτα ΘΟΙ 48, 

Ἦοο, ΝΟΒΟΕ ἙΈΜΕΠ, μιΠ|6 εδὲ ΡΟΣ Ομ, 

ΙΝ ΝΟΥΕΈΒΟΆΛΜ, 

ΔΆΝ 6οὶ πονεέγοα Ῥεβεῖδ Ἔχ εἰ ἴον. 

, 
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ΙΝ ΝΑΥΙΘΑΤΙΟΝΕΜ. 

Τεῦνα 6656 ῬΔΌΡΘΙ τη], Ταδτι ἀἶγαδ ΤηΟτΙ. 

ΙΝ Ὁ ἙΕΝΤΌΤΕΜ. 

ΝΙ ἥοτε ἀἰἴονι νεσοίαϑ5. δοιαὶ δ ΥἹΒῸΓ, 
Τανοηΐβ τχθιπθπῖο ἰ6 ἔοτο δἰ Πυλπἀο 5661. 

Ῥθυμ ἥοτοι δοίαϑ, ἀἴδο χαρά βοίϊϊταπι Ἰαγοῖ, 
Τανοηθῖι τπᾶ515 ἴδοοῦα {αδην αὶ ἄδοεὶ. 

Αὐάὶ ᾿Πρθμῖοῦ ἰρ86 αάμαο ᾿αγεη δ 5668. 

ΙΝ ΤῈ6ἘΒ5. 

Θυυΐατη στη τη] ΟΡ τ ὁδῖ, ῬΟρΡΌΪ 5 ἱπυρδιίθηβ τορί. 
Τμοθο5. Ῥυοίδοιο μἢ] ψαϊφηῖ, τ] ν]8 γα[οῖ. 

Τιοχ γαϊάα, Ἰοροπι «αιτ πηδρ᾽βϑιραὶπ5. ἔογοί, 
ΝῊ πο ἢϊ δὰὺλ ἀἰϊιάϊοαϊαν ἸΘΡΊΡ 5. 
Ἀδ5 εδὶ Πιοποδία ῬρῸ ἰοοἱβ [6θ68 βδθάαϊΐ, 
Οταΐου ἱπηρροθιιβ ἰμε5. εδὲ [οϑῖθαδ. 

ΙΝ ΠΟΘΡΙΤΈ. 

Ῥναθίθυνί ἄορ βαιόν Θχιουτιπὶ ΟάΥΘ. 

Βοηο ἀς οχίονο {υἱ4 πιθυϊτιι8. Θχϑροοίοϑ 14επμ. 

Οὑγὰ Βοϑρ τα 15 0556, πθὸ ἴῃ Ποὺ 815 ΡΙβ6Γ. 
Αἰηΐοαθ δδίο Πάπ5 ἰπὰ Πάτα Ἰιοδρίτομι. 

Οοοαδίομο ἰαράϊο μὰ]]ὰ ποδρίϊεμι. ἡ 

Βοπο 868 τηοᾷοβίο βόγουα Ῥϑυθρυίησσῃ ἀδοεῖ, 
Ἀογαμ ἀρϑιϊηθ Ῥϑροθυίηι8 οἱ γίνοδ θ6ΠῸ, 

Μίος5. εϑὲ ποιιίηῖθιβ ἀπίοΐονυο Θχίγα ΘΟ 8. 

5116 Ρ6 4αᾶπι οἰατπανο ῬΟΡΟΘΤΙ τ πὰ ἄδοοί. 

Ἠομπουθι Βάρα., Ῥουθρυΐηθ., διιϑορίονΒθὰδ. 

Ὁ Βθμθ Βοβρμ ἴα: τὰ ἀιοαιο μΟδρῈ5 ἴουδ δ. 185. 

Ῥογορυίμα νἱΐατη νὴ ρυιἀοπίθηχ [Δ Ο, 
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ΙΝ. ΤΟΒΙΘΠΒΑΝΌΌΜ. 

ϑονθαπίαν, ἴῃ δια, 81 4μᾷ ἴαραὶ ἐπι ρχΌΒιιδ, 
Απιδηιϊαμτν ἱπιρ αἶα δαπὶ Ῥουϊανῖα, 
Ῥδασι ἰαΐοστο πῈ Ῥυϊο5 φαρα μρεΐογαβ, 
ἴανανο πρῖα5, [αϊδα πο ἴα Ἰἰςοῖ,, 
ΝΏΠα πρτορο οομάϊεῖο ἱπναμαϊ σνανὶδβ, 
ΕἸάο5. δαουαμπιθηίο Ὑἷν, Βαυά Π]πὰ γῖχο,, 

ῚΝ ΤΝΆΝ: 
Μου ας, ἱτὰς ἀἴδοῦ τηοάδγανὶ ἱπηροίατη, ΐ β 

ἱ 

ΝΝοοῖνα τῈϑ δβὶ Δαϊπηδ ἷ ἴναθ ἰγδάϊτα5.. 

Νὸ ΡΙΌρονα τ ἴγαπι: ᾿4λπὶ Ῥοΐεδ, ἰαγάς νρηΐ, 
ΡῬΙα5 4υΐδφας ΘΟΙΏΡΟΥ Ροβἰϊας ὀχίνα ἴγᾶμι 580 ]1. ᾿ 
ὙΠ απ ἄαϊ ἵτὸ οομηπιοάςο, 1 'ρὰ οὔπὰ πιοᾶο. 

ἴλος. ρα] γα οἵ ̓ γᾶπὰ εἰ οαρίἀϊιαῖοια νἰμοογα, 

Ἠαϊΐοπο τ πὶ Ραϊαπάο, νἴμοο. ἧταθ ἱπηροίαχῃ, 
Λὰ ραννὰ 586 06 ἱπὴρο}Πι Ἰτδουμϊᾶ. 

ΕἸαρτεα δοσαση παρ] τα [οσὶ ἵγὰ ἱπαροΐδηβ, 
Ο «αδηίιις ἰὰβον οδὶ ἴθ ἔγδοῃμδγο ἱπιροῖυχα ἢ 

(Ομ 5111 δαΐὶ Πιαΐα, «αῖθυ ἢ ἵνα αὐοϊάοι, ἢ 

ἴντα ἱπιρουῖια πιαίοι ὁδὶ τηασηἶδ τα 115, ι 
ϑιαϊις, ἴῃ πλΐβου5 να, Δαπηποδιια ἃ δοὶ πιλίαπλὦ 
0 πιο πιαϊόσατ σόπιθ ὧχ νὰ παβοϊϊαγ ἢ 

ΙΝ ΠΙΒΕΈΚΟΒ. ᾿ 

ΘΡ ΟΜ Α]}5. οδὲ τηϊβονία., δαῖο Πού μην τ 

ἘΞ] ϊοϊτα5. οχί ποῖα. δᾳΡίομ8 {Πἰ ιι5, 

ἘδΙχ, Ροπὶ οὐἱ οὐπτίβοναμπιὶ ΠΡΟΣ! 

Τ)οιααπι δοϊαμιῖπα {αῖρρε δαμὶ πδιΐ πίαροβ. 

ΕἾΠϊὰ, ππτοϊδδιαυν ἐποοιηπιοιμααθ. Ῥοδυϊιι ἐδ, 

Ὑἱμπο πὶ δδὶ δπουὶδ σνραμίο, βαῖο πβονᾶπι. 

Ὁ ποῖ, φυδμῖὶ διλίμηο ὁδὶ ασααλο {Εἰ ἰοο5ὲ 
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Ν ῬΟΘΤΕΙΝΆΝ. 
Βοπῖπι οϑῖ ααοά παὰά δαίουιαν, ὀναδί πον 

Ῥθοοιυῖπα τποῦο5 ὁ886 πόῃ αι ἴδιο, 
ἩἨοπεβία οὐποῖα Ὠθ558, Τὸ Ῥα  πουεῖπιὰ ΠΣ 

Ῥεν 86 ἴρϑα νἱίδδ δάϊ' ἀδοδαϊ πδροῖία.. , 

Ἐγαδὶ ἀοοῖαϑ βρδοίμ 5 ἀοπα δά ππαῖας 

Ῥθοοϊτῖπα Βάσάϊις. ἀἸοῖοῦ να Ῥοΐδϑῖ, 

Ῥκγαδομιία ορτιθ οδῦν, Ἀ0Ὶ ἀϊα ον 5. Πίθραδ, 
Ουἱ {ποτὰ ἀἰάϊςονο, 15 ἰαπῖαμα ὙἹ ἀεηϊ. 

Ῥοοιυ πα Ποιαϊπῖθιιβ οριϊπια 5 Ῥοϑδθϑϑίο,: 

Λάάϊδοονο αἰϊφαϊ, ἄϊρτια τὸϑ οἰΐατι 56π6, 
Ου Ἰποῦα5 ἀἸαϊοους; τα Π 115 Ρἱὰδ μαθοηϊ, 

Ουΐ βαρ, 16 ἴῃ 56 οπποῖα οἰροσπαζενος 8118. 

Μίαϊς εὐὰ υδρν 1Πς 4 ΠΟΠ ψαρυῖαῖ. Ὰ 

ἩΠΙτοταΐα᾽ ὙΠὰ απὶ οὐυῖς ᾿ΟΘΟΙΐ85. 

Ῥχοιϊοξα Το5. δὲ ἡ0}1ἃ Ῥτᾶρ δαρίθηῖῖα.. : 

αὶ βᾶρον8 Θοπδο δ γιὰ ὀαχα, δαρἰοπιῖθασ, 
᾿Οὕας ποδοῖαβ ἀἸάΙοἶδδο, Ῥᾶγ8 ΒΆΡΙΘμ 80 ἐϑΐν 

ῬΙ]ὰ5 ὀρΊβα. ρϑεῖς δ: ΟΡ65. βαρ θπιΐδο. 

Ἐπὶ απάο΄ ΒΕ ΡΙὰ8. ἀἴδοθνο ἃ βαρ]  θι. 
Οὐποι 8 Ποτα ὨἾθι5. σ᾽ ονῖα ον ἀ1|10. ᾿ 

Οὐδπι ΓΝ ὁδὶ ἀἸβορ!Ιηὰ., Ὡἱ ΠΘΏ5 δὐβίοι: 

ΙΝ ἨΟΒΤΑΤΙΟΝΕ ΜΝ. 

Ῥαιϊοπιϊαχα. δυδάονα 140116, ποῖ ῥαϊ].: 

ΙΝ ΡΑΤΆΙΑΜΝ, 

Βοαΐια 116, φαὶ ἀοιηὶ ἔεϊχ τααποῖ,. 

ΝΝαπε αϊά φαίονποι ἀπ] οἶτιβ. Ἰαπάθηι 5010 
Ἐλδι φραυϊγία 16}}|8. ὁππτἶβ,. ὉΡΙΘ ιι6 εϑὲ ΒΘΠ6. 

Ὁμιουηχιο τοῖο. γάχονῖθ, Ῥαϊγίαπι, Ῥαϊα, 
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ΙΝ ΡΑΥ ΡΕΚΒΤΑΤΕΝ. 

Τδουαπι οἰρὰ ῬΔΙΡΟΓ 5. ογοάϊ βδο]ομὶ, 
Γαγρο ἐδὲ ραιρονίθαι οοπνἰταὴ5 ἔπ θ.Ο 1185. 

Ἠόοπιο οΡαῦρον ΒΟ τα ο οἱ γαβιϊςο5 ἀπογα οὶ, 

Ἡομποβῖα τοηυιῖα νἱϊα Ῥγὰρ ἀϊϊ ἂὸ τμαΐα, 
Ἠδ5 ῬΔΌΡΟΙ εδὲ οὐϊοβᾷ, ἀουιαμ5 ἀἰνιι. 

Οπῖ ἱπορία ἰοῆθσο οπημίμηλ σραν βία. 
Τά ἶρηια πλα]το5 ἴαρογο Ραιρογίας ἰπϊροῖ,, 
Ῥονίουγο ἱπορίατη ἤθἢ ηϊΐδὶ δαρ θατίιπι οδῖ, 
Τλορί ἴα ποροῖς εἄπιοανα Ῥαιροιοπι, 
Ῥδαρον ἱμμβομο. 8, σΌμΟΡο οἷς οἴαγις Ἰἰσοῖ, 
Ῥοοοαγο οροϑίαβ 8 ρα μοϊθηΐο5 ἀοοεῖ, 
Τηορία ππουθὰβ δὲ ἰαοσμ] σταν δ. 

Ῥεπιρῖα Ὠοβιϊβ. ΜΆ ]]τι5 οδὲ ᾿αΐοδιίου, 
ΤοΪονάτο ἱπορίαπι οὐπι δοπροίαϊς ἀράαμτιν οϑῖ,ςς 
Τ]αυὰ ροπήϊπι5, αἰ πὶ Ῥαὰροναπι γερθὶβ ἵποβὶ. 
ΝΝοοοδϑίιατὶ Ῥγοχίπναιη ἐπ ἰροηῖία 651. 

ΙΝ ΕἸΠΕΜΝ. 

Οτοάοπάα σαποιῖβ 6586 οαποία πὸ Ῥαϊο8, 

ΙΝ ΟΡΙΟΙΤΑΤΕΜ ΠΑΒΕΝΘΙ ΡΙ5 ΑΙ1|5. 
ΔοΖυλ 15 6556 ἃ}11|5 ροῖδ, πὸὸ μάρονο Ἀ]ὰ5. 

ΙΝ ὈΙΥΙΤΙΛΒ. 
Τ τοβοονο οὐπηὸδ γοἰτπιιϑ., ἃ ΠΟ ῬΟΒϑΌη 8, ὁ 
Ῥϑοιμῖα μου ΐπο5. σναϊίοβος οἤιοῖι. 

Ἠομΐηο5 ρτοίδοϊο «αλπίαπι Βαροηΐ, ταῃττιπὶ γαϊοηῖ. 

δαὶ δὺς ἁτϊομη,, δὲ 8δᾶϊ δδὶ ροοιιηῖδδ. δ 

Οροβ ἴόπορδ, ποῖ τδπονὶ ΟρΙΡι15, Ἰαναῖ, 
Ἰλιϊόδοονρα ῬΡΟΡΟΡαπ 5. ἴπῸΡ5. (65. οἷϊο. 

Νοῦο. οἱ τορϑηῖς ἀϊναβ, οἱ ἰαδία ἔαΐτ, ς΄ 

ΟΡ. ὙῪΘ σν ν» Ὁ» ν᾽ νον ὩΨὌΚΟΨΘΟΡΜΝΟΡ ἄρνα Ὁ» ΒΒ 



- 
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Ντα ἀϊνίιας δαπς νἱι118. οθιθπία, ὦ 

Τοΐψαα παμπάιαπι ἔδοϊτο οραπι ἐἀτιοῖα. 

δι ἀϊνοβ. 65. Ῥίθου 16, τπὸχ ἴπῸΡ08 ΕΥΪ8. 

Τινιταθ ἀταΐοος Θοπράγδμπὶ τηουτα ΠΡ 18. 

Ααναπι οἵληϊα ἀρουῖὶ, Τηΐου τη Ῥογίαθ Παοαπο.. 

ΙΝ ΕαΕΥΚΒΙΟΘΙΤΑ ΤΕ ΝΜ. 

Νο οὐυτίοβα αἰτουῖαβ Ἰηατνα [πὶ τηαΐα. 

ΝΙ ἀρθρθ, ὀαῦδα Ῥ] αν πηΐδ᾽ αἰ ἀρδηϊ πηαΐο: 

ΝΙμαΐθ. ἀρογο [ηθ}τὰ., ῬΌ ἀἀπὶ βοιηρο" ΠΙΠΆΪ8, 

“ Μαΐϊα ἄροτθ ἌΡΡΕΝ Ἰηϊατηα οδὶ τη ΤΟ ΊΡιδ. 

ΙΝ ΙΜΡΒΟΒΟ5. 

Φίαϊαθ, φυοα δδι Ῥϑαῖιβ, ποῸ ἴρ50. δὲ πηΐῖδθ ιν, 

Ἡοταϊηἶ8. πηδὶ ἀϑααθζαδαιθ σΟΏΡΤ 5815 ἔτ|ρ6. 

αι οηΐ8. αὐΐαὰ πδϑοϊ ἐπι Ῥ Ο τὰ 5. ΤΟΡΊ. 

Δπΐπιιιδ τη ἢἔρηντιθ ὙΠ ἱπο 44 0116. 6ϑῖ, 

ΜΙ 5ορ βοοῦο Παπα 8011} ΠΗΡΥΌΡΙ ΘΟΥ 418 ΤΊΡΟΙ. 

ΝἜπιο πιλϊοῆοιας 56. ἐλτοῖι" τα] οἴοατ. 

Βοπδο ᾿π40115 γοποπὰ διηΐ ΤΏ 5. ΤΩ Ὰ}}- 

Ἑδοϊδηΐ τα] ονιτὰ [6 πᾶ αμι ΘΟΙΏΙΏΠΟΤ ΟΪἃ. 

Ἡοπιΐποπι τα] ρηιπη πὸο γὰρ οοηΐτοιι ΟΔ}9. 
Ηλαά {118 πυητιβ πρροθὶ ἔσει δοταμιοάα,. 

Ῥον τοῖα να βραῖϊα ἈΠ] οι ἔαρ. 

Βοπο5 ὙΟοαΓ Ῥδδδίπιοθ, 1108 οϑὲ πη8 18. 

- ΟΠ] οαυ1ὰ πΟ 168 Ῥτᾶνα ΘΟΥΤ ΕΠ θυπς ΒΟΠΟ58. 
Οὐαμπίιπι 6δῖ, Βομιιῖη 6556 αιονα ἸΘ ΡΟ  Β5 ταδὶ 8! 
τ᾽ οὐμποία πΐημο δαμὶ οαγα, ᾿ἷδὶ ΤΟ 5. τηΔ}1! 

ΙΝ ΑΤἹΤΕΝΈΙΟΝΕΜ. 

Μαῖότα ρεράθβ, τηϊΐπια τἶδὶ 8ΈΡ ΑΚ ΟΥ 8. 

ϑαητ, οαποῖα ἘΡΊΧτιθ ἔθμναϊα αἰ ρεπιῖδθ. 

, 
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ΤΝ 5: ΠΝ ΤΙΌΝ. 
Αἴἴΐενῦτο δαυάθα Ἰυδιϊούτα ΠΠβυδιδ ςο]οι. ὦ 
Οὐδς τ᾽ Ποπο, σράνδν ἀοοι θα. οὐΐ. 
Ἰλησαάτα. εἰδὶ πιδηδθῖβ., ππρεηδδηὶϊ τήα]α. 

Μυϊεῖς τάξετο, «ὔαπὶ Ἰοχαΐ αὐ]ΐας τὰ. 
"Γαοίταστια ἴδοῖ!ο 1 Ἰηρθμῖα, οομιοιιμΐ βοϊοπῖ, 
Ποῖ πὶ πποϊτάθ᾽ «αὶ Ρονίαδ, ἴαρρ. 

Μυλεῖς που! δ υῖς Πσα Ῥδιμϊοίοπι, ἀἰταϊίι, 
Μαὶς ἰηϊιιήν Ππστια. ΩΝ ἀῤάϊι. 
ΜΈΠοτα “τὴ αἰσιάνιιδ δ5. ἀἸοῖῖ5, ἰᾶζς. 
Ῥεοοῖ ταδότε, αιίαπι Ἰοψαὶ ἅπας πὸπ ἄδοοί. 
Τὴ δοῖαϊο τ 1 5. 11} 5] ΘΟ δι: 
Ῥαϊοῦγιαα, αδὶ ἄόξοι, δον 5 οἱ ὌΡε ὅβονία, 

1 

»» 

Ν » 

Θ:Πδηϊίυτι ἰπυρῖοι βαορο τ ΒροΙδὶ κτλ τῇ ἘΠῚ 
Ἐδὲ δὶ Ἰοψιεῖα. ποῖτας δὲ δἰ !επί λαμ. " εὖ 

δι 

ΙΝ ΘΟΝΒΟΙΕΝΤΙΑΜ. ὦ 
Ἡοπιϊηΐ Πότ δια οαϊψας οοηδοϊομιία οδῖ.. 

ΚΑ ει} ὃν κε ; 

ΙΝ ΜΟΡΕΒΤΙΑΜ. ΒΆΝ 

Μοδοβιῖα ὁδὶ βουγαμῖα οοθμαιιὶ ᾿λύμῳ ἐν ἐν 
Ὑιγιαι5. Ομ 5 Βιοσιοιλπι πιοάορβιὶα ἐβῖ. 

ἾΝ 

ΠΆΚΤΕΝ., ὐλο Ὁ 

ἌΥ5 οϑὶ ὑμένων ̓Ῥότια: ἰωϊατροὶ, ΤΙ 

ΤΙΝ ΠΗΠΟΝΟΆΚΕΜΝ. 

Οὐἱ 656 ατηδῖ, “ποὰ ἤλοΣ δ 556. ἤδτε περὶ ρῖν 

Ομληο5. δαῖτα Πμοχηηθ5 8656 πομοχασὶ ὀχροινη, ἢ 
Ἂςἔςἕ 
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ΙΝ ΔΌΡΛΟΙΑΜ. 
Αυδεπίΐατα. Εἰ] δι 1η6.. ΟΝ διιᾷαοίαμι. 

Δυηΐοα, ΠΟΝ ΒΑΡΙΘΙ 5. οδὲ το. τοιιου ΐα 5. 

ὅδ 6ρ6. εδὲ τηδίου πα, οαιι88 ἔρβιϊηδιῖο. 

Ῥεοοδὶ ποορδ586 οϑὶ τανΐτα, {πὶ πιαΐτα δπάραϊ, ῇ 

ΙΝ ΒΟΚΤΌΝΑΝ. 

Ησπιο 65: οὐσοὸ ἰουίαμαο οδῖο ΘΟΠΗΩΙΠΪ5. ΠΠΘΙΠΟΣ" 

ΝΙΉΙ. αἱ νἱάοιαν, ΡΤορνΐαπι ἴῃ γα εἰαίαν. 

Τλαιθ Ῥᾶγγα βου. ΤΘΟΙρΙ 5. 486 τπάρημα 5[μῖ. 

Ἐονίαπα. εν Ποῖ] φυϊάάαμα οϑὲ αϑδϑιὶ. 
Ἐονίαπα πιαΐτοβ ΡΟ] αὶ, 4105. ταϊιοκαί, 
Μυΐτοβ ἰδοθηῖοβ 5860 6 Ἐονίαμα οἱ Ἰρῖτ, 
᾿Αἀδίαπια Εοτῖα ἀονταϊαπὶ ποροιίδ. 
Ἐουίαπα Ῥᾶνγαὰ νεῦϑαΐ Παμηᾶπα ΟΠ. 8. 
Ἠιυχπᾶπα οαϑὰ5 για, Ποη Ρυπάθηια 65. 

Με οτα «ὑπ πῸ5. 8580 }06 Ολδ15 ΘΟΙΒΌΠ 
Ἐοτνίαπα ναυῖαβ ΘΟ Ρ οι ΔΙ οτηδΐ νἱοο5. 
Ἑουΐαπα ἀρρυΐπιθ τὸ8 δδὶ οἱ γαυνῖα οἱ Ὑαρβᾶς 

ΙΝ ΙΝΙΌΒΙΑΜ. 

ΝΠ5ον 6556 τηυ]ίο {ύαπι ταλ]οΐου5 τᾶν] ὶς,. 
ΝΙΒΙΙ στᾶνο ἀροιϊι, χιϊοῖ ΠῚ γίπαάϊολβ, 

ΙΝ ΒΑΝΙΤΑΤΕΝ. 

ΝῊ βαπίταΐα νἱϊα Παθοὶ ῬΙαοδιαπίιβ, 

γιας θομὰ ἄπο, β8αηῖι45, Ρυπάεπιία. 

ΙΝ ΒυΡΕΚΒΙΆΜ. 
Ῥοσπδτ ΡΥΟρΡδμηΐα6. οἰϊασίς ποῖλο διιδδ,. 
(ὐὐσια, πηᾶχίτηθ. 65. Βραΐϊα8. ἃ ἴαδῦα αἰρϑιπιο. ᾿ 

Οὐδαιῖ5 διιρουθῖ:, νυἱπάϊοεηι ἐχϑροοίει ἸοΥθ 1, 
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εξ, ἢ ΠΣ 1] ἸΦΟΜΧΝΌΝ: 415 ἊΝ μαξ 

ϑομηηιι Γατυρὰ δ πδγιῖς ἔοι Ἰωοα! τ μάν , " 
ϑορογ εϑδὶ μου θι5 ἴρθα ΕΙ ̓δαμπιία5.. διέ, μὰς. »Ὁ 
ϑοπιηῖπι, 6556 Ἱπουῖϊδ᾽ ΠΝ ΑΕ ΝΣ ν"- 
Ἱποο μουν [ἢ ἐὐββοῶν ΠΌΤΕ ἀεὶ 

Τοπιαῖαν ἃ βοϊωπο τπδίστι. στῳ (αρῆοῦς. "ἊΝ 
ἀλτε ἸΣΙΒῸΝΣ τ’ Ἀκο 

ΠΝ ΡΑΤΤΕΝΤΤΑΝ: ΝΑ ̓ ομ, β 
Τοϊεγᾶτα δαδς Το ον. ὑπέίπι ἀδοοῖ. ὦ ᾿ ἮΝ "Ὁ β 
Τναυνοα δὸ ἰἈΒοδοδ ΓΙ δδδ ἘοβοΡοβὲ Ῥαϊ. -»ὲῳθκὴ 

᾿ΈΙοΣ Ἰονὶδ Τουϊαα, Εἴ Ἰον ον Τόταο. πο ὸ 
Ἀδιίοπα δαβίπβαπδα, Ῥυλοθεηδ᾽ γόων, ΝΑ 5 ͵ 
Βοτιὶ απΐπιο (όῤμὸ Ἰομἀπᾶς πᾶε ἀπιῤη δδι, τ μὲ ' 

“ΓΟΪονανο οαδι5 ΠόΒΠδήι ἈΠ πόθο ̓ δεδεξ μῆγτο αὶ 
Αοζαο Ῥοιοπευίη ἱπιροῦία ἀΐθοδ απίτιο τβνα ' 
ϑαρίομιῖ5. ορυΐθ ὅδε, ἤΆοἿε Ἰαδίαγαπι, ΤῊΝ 
Ἡοχϊηὶ πϑεόθδὸ ὁϑὲ Μενδ, [οτιαπᾶς, ρε ἴαπι," 

ἀκα μὰ ἸΝΥΤΡΤΑΝΟ, τς, "αν 
, ΝΟΙ͂Ι Ἴρ56. Ῥαπρὸν ἰανίάονο μια δοημῖμαδος ΉΣ ΥἹ 
Ἱμίγοσ 5 βϑὲ πιοϑ ξερυῖῃρο, Οπλϊιόρος, “εν νῷ 

"5: τν ἀῖ- 

ΟΕ ρων ὠμοῦ 
Τηϊαδία τ8. οϑὲ ϑρουΐε αἰηΐοοβ ἰαθίθνο, ̓. ἤν 
Ἠδλινεγε ἀπιΐοοβ ἄγθον 4018 Τὸ δῖπς θεν Ὁ 
Ἐυρίσηι Ἀχη οἱ, {ιῖρῖα -ἔαρὶι {εἰ οἰιαθ....».:.. ἀν ων ' 

Οὐμῃδίδηβ. ἈΡΊΤι6 5ἷ5., Ἀμϊοὶδ τπ ΧΙ ΠΊ0. ᾿ 

Νοι Βεὴς δἰάΐ ᾿πῖύα ὙΘΕΡα ἀτλϊδον πε ἢἀ65. 

Απιΐοιις ἱπ τὸ απϑπείρέϊθ᾽ ῬΙ8. δυσο γάϊε. 

Ορία αἰϊψαϊά Βαρθαθς «αὶ μαβεὶ, ἴ8. οἱ ᾿μυδοιὼ 
᾿ λιαθοι. 
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Βεπα ας διηΐοῖβ, τὸβ. παεπὶ Ζαονιτι τηὰ]6. 
[τὰ οο]6 ἁπιΐοοβ αἱ βθραπά4ο5 ἃ Ὦρο. 

δας ἃιηΐοιθ οὐδ ἃιηϊοὶ τα βου α5. 

Αὐυγυμὰ Ργοβαῖιν ἰσπα., τη οι ἸΘΙΏΡΟΓΕ, 
Ῥα ομουυίπλιπι, Ῥοοοᾶτα ἴῃ ἀπιῖοος. πὶ 1], 
ἘΔΙχ ἀπχΐουι8 Τρ πη ϑΡθοϊδου!απι. 
Μα1]ὸ εχ απιΐοο. ἔραοίαϑ οΥαν Ῥοβδίτηιδ, 

Απιδηβ. 881 'ρ88 ᾿ἰπηῖ98., ἁταΐριδ, ποιῃϊηΐ. 

Ουϊ τε οἄϊε,. οὔϊο, Βαβθοῖο: διπϑηϊοτη Ρἰας ἈΠῚΔ. 
Ἑαρία5. ἀπλίοιιπι ἔαβοτο ἀεἰδοξισα τα 8. 
Οομδνροβα ἃπηΐοιι8 τηθπΐθ, [6 Ποἷ5 Βοπαπι. 
ΝΕ τεοῖρο. ἀτηΐϊοοβ ἰωΐθρ ΔΥΌΠΓΡίατη 405. 

Ὕεγοβ ἈΠπΐθο8 Ἀ]ΙΕΓῸ8. ἔβαιγο 9 Ραΐα. 
ὝΟ]εν ες. ἁπηϊεὶ εἰ σογη 15 ᾿σαοιπχάϊατη. 

Αὐοδηα διηϊοὶ τ6 ΡῈ ᾿τἅτα Ρτοάϊιο. 
ΝΌΠ.α εϑὶ ἀπῖῖοο Ρυϊομεῖον Ῥοδϑοϑϑῖο, 

Οἴγα 6838 δἃπηΐοιι5., γοραμ ὉΠΆΤΟῖ5. ὭΘΙ, ΤῊ Δ]15. 
Νελο ἐδῖ ὉΤΏΙΘΟΒ Ῥυμοιοϑ 5181 Ζαϊ. Ἰοροῖ, 
Ἐς ποΐ ἃιηδηὶ ῬΙουῖψας, 564. τποηϑὰ ἰθμτ8. 
ΤΙΡΙ ἈΠ Ζιάῖα Δ οη ἔδοϊϊο. πον αίατη τηαΐρ, 
Ἀπυϊουτα ΟΡ ἰρᾶχν ἀἀοϑοσοσο οᾶγϑ ἴῃ χλὰ] δ. 
ΕΡΤΤ Θροτὰπι ἃτηϊοῦ ποθ, ΟΡΟΓ πὶ (αι εἶδ. 
Μογο5. ὁτλ101 πόγοῦὶς, ποὰ δαὶ 
Τιαρἀρὴβ ἀταϊοι5. ἀϊδίαὶ ἰπϊ πάϊς Ὡ 1]. 
ΤΊΡΙ δὶ εϑὲ ἃιηΐοαβ,, δόδὲ ἐπϑοαύαζα Ῥαϊα, 
'Γαϊας Βαβοῖαν Ἰαδά ατητοϊία Ἀ}Π1], 
Ἐχδέϊοπι αὐὐϊοιχὴ πὸ τἰμϊδ' ἔτι σε θς ἠϊαϊῖς, 

Ν ΑΜΘΒΕΜ 501 

ΝΙηΟ᾽ δϑῖ, δι οἷις ἴρϑ8. 4ὉΣ πότ ὁἴτ 5101, 

Ἡδιαὰ ὑ1}|8 ΠῚ ἀααμὴ 5101 ὁθὲ αὐηϊοίου. 

γ 



351 ΜΨΨῳῳΨῳ,ΌΝ ΝΟ ΑΒΕ... 

πιν ἸΝΌΌΒΤΑΤΑΝ., δετξιρ δ 

"»ἀδω, ΠῚ α ΠΡΟ νῖς, φυϊδραα ὁ δϑὶ Ῥυϊομυτιτὰ ἰῆμηβ 

Τπνοπίοι ανϊάτιδ ουποία φυαόνομιῖς ἰαβρον. 
Οὐριάο ᾿ΆΡοτ 4υοὰᾶ φαρῖδ ἄαϊων, ἀβδοῦα!. 

Ἐκιο ὀρόνὸ, ἸΟΝ , βου 5010 ἐπι ππθίαι ᾿; 

{πόνο ἀρῖτο, ποῖ, Π Δῃϊπλὰ ἱπαδυρίχία. τ ἌὐηΝ 

; εἶ 

τον ΟῸ χὰ οὐκ ἢἰ 
Ορὰς οδῖ Ιαἱροκοῖ;. 6586. 4] ἼΩΝ 
ΝΙΝ το] οβι1 νοιϊποι ἐτῶν τδοῖδθον τς ΜΝ 

Ἰανδηῖ, Ἰαδό εν: Ὁ απ 5111 “Ῥοβίυππι ἼΔμοτ.. ἣν ι 
ὕτ᾽ ἔδτπα φευμ]εῖ, ο]σνϊάο Ῥαῖεε οδὲ ἼΔΡοϑ. Ὄπ 
ΤΆΡογε ραϊο ναὸ νὸ5. ἐσεπξ ἀυδτη πιαχίπιος. ἤλα " 
ΤιΆΡουὶ αδοιάπο πΠΗ}]} ἐδὲ φαοά ποῖ βουγίαϊ.. ν ΕἾ 
ὕρίψας ἤπεπι τόρουνϊε αϑϑιυπις ΤἸαῖνον. ἢ ἥγ ὕψι ΤΣ 
Ἐὰ ἐρβθὶ ἔλαιον δδὲ Ἰαβοναιτὶ Ῥδιιδ.. ς ἫΝ πὸ μι ΤᾺ 
Ηαβδν. ΙΔ θορατια. ΟΠ αοναμίοπι, Ῥλοιιθαν. . .... 00 
51 ποὴ ἰὩθουϑ 16 Ῥίβοι, νἶνες Βδπον 1 Ὁ ΠῚ 
Μομνηἶ856᾽. ἀαϊξε ἐσὲ, ὅαδο βαὶξ ἀὐταπα, ραν. ἢ 

Οὐιαπὶ παιδιὰ Βομ  ἶθι5. οὐἶππα ὁχουάῖι, ΠΝ 'δὺ 
ποι ΤΙ 

ΙΝ ΡΑΌΡΕΝΤΙΑΝΜ τὴ 
Βοπαπὶ αὐ εχυαζιις πιαχίπαστὰ Ῥυυδοπῖία ἐδι, 

᾿ Ἐχῖβ Βοαῖαδ, βαρογο δὶ γόοιο να]ο5. τς Ὁ 

Ῥνδοβίανο βοηρον" ὁτοάς «ποᾶ υιτ!οϑίπαπαα ιν 
᾿ Ῥουπα νι νἱποῖς ἱπιρου στη, ὑμαον Ἰ (Ν 

Ἐουίαπα δἱ αἀδὶι, δᾶρονο τὸ αυ] οἰδρῖπια ἐδ ᾿ 

Οὐ πιμμιμῖδ. 6δὲ ἔοσιαμα : ταθδ ΡΥΟΡυιηι, Βομιιχα, 7 
Οἀὐϊ Ῥτοίοβδυμ ΒΆΡΟΡο, «ἱ 5ἰθ᾽ ποὰ δῶρ. 

Οἰϊο ὁδὶ, φυϊοιμας Ῥγαοῖον. αοϊαίεπι δαρίϊ. 
Οὐἱά οορίτοσν δός πδίχο: αὶ [αοίαβ, Ῥαϊοῖ, ς 
Θαρρεῖς Εουθαπα 856 ἔστι Ορνα, 
ΝΟ οὔνοΐα' Ῥροςρθῦιανο δαρίομε ἀδίαχα, 

εν 



ΈΝΤΕΝΤΙΛΕ ΞΙΝΟΌΤΆΑΒΈΕ δ. ϑύῦ 

ἍΑ]οη8. δαρδοῖ, παιδιΐθ., ̓4αοα, Ῥἕαντιι δὲ, ἔσο. 

ΝΗ ΛΟΕΆΕ ΤΈΜΕΚΒΕ τά ΒΡ Ὲ οοὲ τἀϊ᾽δϑίπιαπης 

Βλιο. ἴαῖοι Βοιήϊιιον, οαποι ἔράξη Ὑἱ σθαι" ΔΎ} 

.Η 

τν"" νατυκάν.. 
Ναϊιτα΄ οὐδὲ ἃς γόδουθοῖ οἰπῆϊα: ΜΕ ΉΚΙΡΙ ὦ 

Ναΐανα ϑθηθνῖ οὐχ, ἰΤαδπὰ ρΡαϊτα δοι, ἡ 
ΝΝαΐανδ αρογαῦ, ̓οἴπιοι ἀσουηᾶς δδηὐδ᾽. 5 “π᾿ 
Ἠδπᾷ ἴδοις, ΤΟ μα τα τὰν ΪῈ0 δοάίαπι Ὠχα απ. 

᾿ Τρ ΓΝ. ΤΕΈΜΡυϑ. 

ἴῃ ᾿ποῖθ᾽ αἴ α5 ῬΤΟΌ ΔΙ νουιιτ ἀ168. 
1: ταῦ 8 οχρίογαϊου. Βυτμμδηΐ αἶ65. 
Οὐιηὶ τηϑάθαιν ᾿ἰθηρα {υἸϑ 86. 4165. 

Ἅ1α]ὰ πλαΐϊία βοοαην ᾿ομρα ἔδυσο δοίαβ βοοῖ. 

Ῥοαριιβ., ΘΟμταυ 18. τηραἴθαβ., εἰ ὶ τωράομίτιαν 
Τραθ το οΥ1 ΠΟΥ Ομγηϊσοπαο, ἀἴο5. 

Νιαδαΐα οὐποῖα, Ἰοταριι5. ἴπ, Παδουα ἀγα εἶτ. 
ος Απιδηξ γοϊαβία ἰθαυρογο ἰμδίαι σαν ὶον. 

Ῥ1ο5. Βομηΐηΐθιις ᾿ρ88 Ομ ϑ ΠἸατα ΟΡ ματι. 

Λμθζαα τοπαρεδ. βάρόνο ἕλον ἀϊοιο, 

“Γαπάοια Βοηπ5.. 418. γὴν 511... ὀϑίθηεμε, 4165.. 

Ταάοχ οἱ ἀποίον τα πη. ΟΡ τὰ εἶἴ05. 

Ἰλο5 Ἐξ, Θμλτιο5. ἃ πο ΘΟΩΒΙΠΠΠΙΔΙ, ἀϊ65..- 
ΟΡ! ντοθοπι ἡ ἀδορθεὶ αἰϊουῖ. ΟΠτμ απ. 

ἯΝ ΜΟΌΤΟΌἜΌΝ. 

(ὐρίαθ᾽ Ἢ ἰϊουαια; τοδῶο «ἀοά᾽ ἕατὴ ἘΓΥΝΝΝ, 

θοομαδ. δ ̓ο(ἀθιΐον. ἰπρόνοϑ. 80 Ν᾽ Ὃς ἸΔΟ ἡ 
αὐϑέσην ε 

ἘΠ ἜΨΝ ΜΕΝΘΛΟΙΌΝ.: γὴν 
ΡΩΝ τοοάδαῦ ἀοίαῖθμι ἐμανῖ». 1  ..ὐἴτες 

γὴν {παρ δε} ΠΗ φεῖο, μαϊλοῖ. πηομδοία, 

ΚΔ: 



88ϑ. ΒΘΕΝΤΕΝΤΙΔῈ ΒΙΝΟΌΒΑΒΕΒ. 

Ὑϊαπι αἰδβοοίας παοηιξῃ5. οα  ατχμἶᾶ. 
ϑομαρον ἰᾳῖοτοι αἰδα ΐ5 τηοπείταν Ὠξδάαῖι, 
Τηΐϊον θομοβ τπρμάδοϊο αἰ ποῖ θροεῖς, 

ν ΙΝ ὙΙΓΌΡΕΚΙΟΝ, 
γὸχ Ῥτανα ΠΟΝ Ρορεΐπρῖι ΜΝ ΠΟΤ Ὲ5 ἴομαι., 

ΟἈ]απηπῖαθ τπὸ5 γίηοονο ἰὰ φυοά χοοιΐπδ. 
Ἠοτηΐπὶδ τηδὶῖ ἐδὲ οαΐρανο 4υετα ἰδιάἀανουῖξ, 

τῷ σὶ - 



ΠΙΝΡΕΧ ΡΟΒΤΑΒΌΜ 
θυ ΞΕ ἘΞ 

πεῖ 1 

ουοκῦν ΟΑΉΝΙΝΑ ΑὖΥ ἘΒΑΟΜΝΕΝΤΑ ΗΘῸ 
ΟΣ ΟΣ ΥΥ͂ 

ΒΥΝΤΑΌΜΑΤΕ ΟΘΟΝΤΙΝΕΝΤΌᾺ, 
"“ 

τὰ τ ἥἠο 
4 Ἂ οἶα ἀἷ 

Δ 

᾿τοπ( λίην ξιραρίμαα ἐπαϊοαπ) Ὁ 

Ἄ. 
ΑΙοχί8. 258. 

. ἈἸΩΡ ἢ 5. αϑῦ, 
Απμπαχδηάτι 465. χοῦ. 

- ΑΒΕΡΠΔΠ65. 257. 
ἈΡοΠΠοάογιιβ. 290.- 

ξυγ "τῳ 

(ΕΠ οἤτι8. 192. 
(δ! Πππι5. 87. 
ΟἸεδηίῃε5. χοῦ. 

᾿ ΟἸοδΓ 5. 281». 
Ογαὶθϑ. 274. 

Ὦ. 
Ὠϊοάοτιβ. 272. ᾿ 
ΘΙΡμ 5, 260. 

Ἐ, 
Ἐνβίοβί θη εβ. 1τοζ, 
Ετίρἢι5. 278. 
ἘΡ]υ5. 70. 
Ἐπιομ8. 100. 

» σ, Ἷ Ἵ ΝΣ 

Οποῖηβε. ὅ0οο- 

Η. 

Ἡεϑίοδι5. 18. 
Ἡϊρραγομιυβ. “74. 

1,. 
Τιιηυ8. 184. 

Μ. 
Μεηδηδοὶ, δι. 

ΔΙοποογαίθβ. 104. 
ΝΜΙοιγοάογι5. τ0Ό. 
ΔΕ ΠΝ ΘΓ Π115. 99. 
ΜΙοποϑϊομα, ὅοο. 

Ν. 

Ναυη Δο 1.5. 1 76.. Ἢ ΥΥΠΟΟδγδίυ5. 275. 

Ῥ, 
Ῥαπγαϑὶβ. ι86. 
Ῥμεγοογαίοβ. 275. 
ῬΒΙΠεπιοῃ. 567. . .. 
ῬΒΠἜρρΡιά 68. 276. 
ῬΒΠΙΡΡυ5. 275. 
τ ΡΝ ΤΡΝ 1528. ᾿ : 
Ἐρρουμάοι Ῥβεπάοηγναυ8. 

152, 
Ῥοίἀϊρραβ. 195. “78. 
Ῥγίμασογαβ. 115: ᾿ 

ὶ οὐ 

᾿Ὠίαπα5, 188. 

5. 
ϑἰπιοι4ε5. 128. 
0]. τοί. 
ϑοίδαεβ. 270. 

ἡ νὴ 

ὙΠοορηΐδ5. 5. 
ὙἰοσἼ 65. 279. 
᾿Τ γεγίβροιϑ. 80. 



ὑὐς, ὐ ὁ} γιηδι ΌΤΙ 
͵ 

5Ὺ}.) Πὶὸ ἦτ εαἰγεαΣε αι.) ᾿ τέ τα 

ἐ" ""ἷ ΨῚ ᾿ 

τ τὶ Τὲ  κ ὦ ς 
"ἀὐ οῦνς διϊοντϑθ οὗ ΠΙᾺ 

ῥιΔο  Ἐ ἢ ; ει νδνὰ 

ζψῃς μα γθινω, 

ἼΝΡΕΧ. ἿΝ ΝΟΤΑΒ.. 
αὐ ) 

᾿ ᾿ 

ΓΝ ΚῸ ὁ 

τὔν Ϊ 

τοξεροζενς 

ἰ, ΠΤ] 

γυο .} αατατον 

) ἜΣ ωὺ τ ἃ 

΄. ἣ. «ἘΠῚ ΤῚΝ ἔχ αὖ πἰ} 
, 

" ᾿ »}: ΑἹ τ᾿ Ῥεεινλ ἶ 

«ἰαδής. 55. αι οἵ ε οοηΐωθα. 42... 
εὐἰβρογαιτήξες., 132. 
ἀγανόφρων διϊοραοηυ!ϊηγᾶ 

Ρτγοάαοιὰ, 158, [(γο!οιδ 
γοδία ἂἀραᾷ δ. δμο  αβι. δὰ 
υνίρι νΟ τορι. 505. ΒΆγη. 
χρυσείην, φυ ἐν ἄγαν-- 
ψοῖσι κομύωσαν. ΟἸαν δ5ὶ-- 
χα Νίαιμἰας οὐϊαϊι δἰπι- 
Ῥίίοι ν, ἀγανοῖοι. ᾿ 

ἀγκυλομήτης, ἀγχε ἡμητεξ. 
“γ΄, 

ἄγνοια οἵ ἐμαὶ ἐσαανατν ̓ϑϑν 
ει “γὺ} αε οὐ ϑαπιμᾶ, 55 

Ἐρυσο χθ5.. 
εἰδηνείη. τϑι. 
εἰδηνης. χὅι. 
Αὐϊεοιῖν μον ἃ ϑυβοιαηἶνο 

βισποίμ τὰ που ξτὰ  ὰρῚ 
εἰείδειν. Ὡς ΓΑ Ὁ βπαιτῳ 
Ἰοσολιίνος οταίον. ν ! 
εἰϑανασία. 1)6 «πδηι Ἵ 

νυ. 378. ἀϑανασία. εἰ 
γνασία σοπίαδἃ. 278. 

ὀϑένειης, μη “παδμιίϊαις ᾿ 
ἈΝ 478ὃ. } 

ἰυϊπινοχαχα οἰΐδατι. 
ὯςΣ 

- οἱ ἰνούστως. 

ἀκέφαλοι ὙΦΓΒα 5... ΩΝ 

ἀκραής. 459... ἐκοδλινᾷν 
Αἰοδινοῦ. βάν μὴ Ῥ" 
ἐλιμνὸς, ΛΙΘΑ͂ΝΝ ἐς 
αλξεινοξ, μα τρανὰ 

τιιπ). 158, ρεὶ. ως 
χοροίϊδηϊ, β΄ τως ε 
Ῥτεβϑα. δϑὲ: ὃχ 
ΑΓ δ ἐχίγ, Οομξ, (4}- 
Ἰπρδοι, Η, ἴῃ, Οεσπον, 

“Μἰοχάς. ν. ἀνένα 8,.᾿. κύλιξ. 
ἄλλοτε ἄλλως οἴο, χά. χοϑὶ 
ἀλφηστηρ, ἀλφηστηφ: τϑῆν 
ἀμᾷν, ᾿σΡέων 220. 
ἄμα δέν ρων 
εἰμετρὶ, μέρες. χθά,. 
ἀμήτωρ, 20. να ὡς, 
ομφὶ ει εἰαδα ̓Ροβῖίᾳ. ἐκ 

ως 1 

ὑἣν ἱπάοςἠμϑνὶ ἐᾷ ἩΝ 

ἂν ΡΓῸ ἐὰν Ῥοβίϊπι, 
ἰαϊων δὼ ργοθμοδίμν 9}. 

ὕσηξ, ἐπελγε. Ρ' ἘΝ 
ναγ καῖος. 5. 

ἦν. , 
ἀναλίσκω, ὙΑτΡα 
ἰ, ν΄. 274, 

᾿ 



-- 

ρουθνὴν 

Απαρδοβίυϑ ἴῃ Ῥατὶ 8646 
ψουϑαμτῃ ἰδπὶ δἰ οογ τῃ, ι 

13:1... 

ἀνάσχετοξ. κι. 
ἰνδάνειν. θ᾽6. σομδι γα οὴ 6 

ἢ. ν. ὃ. 
ἀνήρ. Ὅς «αδηιαΐα Ρᾶ6-' 

ὨΜ]ἰἰηγὰΘ ὅρθ. 
ἄνοια εἰ ἤνια ςοῃ ἴμθ8. ὅχθ. 

μ Ῥβαϑϑμἠεγέ ἀπ ἄνσχετος. δος ἶχ. Ὁ Ἷ 
ἀντιπνέειν ἀνέμοις. 102. 

᾿ἈΑογίβἐα5. βορ θα ατη ἰπάὶ-᾿ 
οἂπ5 σεηθναίδιη. 257. Αὸ- 
τὶδὶυβ τηϑαὶὶ ναϑϑίνα, 5ἰ-. 

- αϊδοαϊοηο. ι06. [Αἀά. 
1ξοπίά. αν. 1.Χ]1. 2. 
Ἐπίατα ἰὰ ΟδΠ ΑΘ ΒΕ: Ἡ. ἴῃ 
ΡΟ]. ἰπῖξ. ἐσείσατο νἱάε- 
ἀπ Ῥοϑί τη Ῥτο ἐσείσϑη “Ὰ 

ἀπάλαμνος,. ἀπάλαμος. 534.. 
5ιῦ. ; ᾿ 

ὠπάτω τῆσθι: ἀν, 
«Ἱροι]ονεῖμες Ἰλιοά τι5. τῷ. »: 

: ἀπονίπτεσθαι. 06." 
ἭΜ εἰφοντῆς, “18. 6 

; ξα ε και γπ δ... χρολὸ Ὁ 
ἀόμινει. 21 ἄλθοι ᾿ 
ἄροτος 'δἵἴ᾽ ἀρδερόν ἰθοιιίαρα, 

6. 
βακν ᾿ᾳπδρὸς 168.: 
Αἰνείαο ἃ᾿ καὐἰλοιοὐνερρο 86- 
φ ᾿ἀιπηοίτιϑ᾽ ἐπε  ϑ ογ]0 Ρεοπὸ- 
. πεῖπιθ. 80. 

καὶ; “φελευτη. καὶ μὲτ 
σον; οὐ 

ἄστεος νορυρανκκην ΨΦΆΒΝ. 
χὄφιεθ τ᾽ 

Αἰγαοιίο. αδδὲ ΓΑΙαα αἷ- 
“ἀρδοι 8. σοηῖ8. ἰοεϊρὶ ἴα 
ποῖ. δὰ ΕΡΙ510]. ΕΎ Βλ κὸν, 
οἴϑοο, ΟτΥΕΙ}.} 

ἀτύξισϑει. 170. τὰ 
αὖϑις. ΠΆΣΓ 
ἀὐόνη: 120. 
αὖτις. διά, 

αὐτομήτωρ. 120. ΓΡτοῦαο 
δεμίμαπι ὁϑὲ ψευδοπάτωρ 

ὌΝ Α ΝΟΦΑΡ,, 
(ΑἸ πδοβὶ Ἢ. ἴῃ Οογον.. 

99.} 
αὐτύς. οὐὐτός. 47. 47. 08. 
αὐτοῦ ἀς ρογβοῃὰ δροιμάα, 

ὅδ. δ 7." 

8. ᾿ 

βαίνειν ἀς ςοἴϊα, ταῦ," 
ασιλῆς. 554. 

Βίβλινος, 550. 
"βλάπτειν ἱ.. ἃ. στερεῖν. 4. 

βοή. ὅσον ἀπὸ βοῆς ἕνεκας 
170, 

ούχος Ῥυίονὶ ριοδαοιϊὰ. οὐ, 
βύβλινος. 250... 

ἐς δἰ μὰ γαλῇ ᾿χῦρ.ὦ Ὑ͵Ω͂ 

᾿ οχ 

᾿ Ὧτι {, 

4. λῦζ ἈΟΝ 

Ῥαϊνὶ ΠΈΝΘ. ψύξει ἅν 
ἰοηυϑ οἰϊδαῖαν, ὃ. 

δὲ ἴῃ ἀρόδοβι, 256. τον 
δεικνύειν. ι0ὅ.. 
δεινός. Ὁ. 88. ἥν, 
“δειπνολόχη. ἀν ἀμ. 
1)επεογαν. ν: ἐπΐγα ᾿ δ. Υ, 

υπέρϑεος. ᾿ 
Τρονποϑέϊιεγθα. ιδδ. 
ιδεννάξειν. 77: 
δεσμὸς οἱ πέδη ἱαπποίας τ. 
“δηλίφρων᾽ αν Βαχιχη, αὐτῶν 
διακρίνειν. αὐὸς, 
διάκτορῦς. ΗΝ 
διομήτωρ. το. 
Ζἴος. 2258. Ων 

δίχα: δ. ΓΑ όγαν. Ὥ 
ποιῇ. 9558. Βν. ὃ ὅσον δὐ τ' 

ἄρχειν καὶ δ᾽ ᾿ϑόυλεξεν 



, Αἰ. ἃ τ λίλεγμέ- 
44 ἥκοϊ Ἢ ἈΝ 

ει μήτης, “λλίμητω, 314. 
' ἶ αἰγων. 

ὕλιος ἃπι ἱ. 4. δόλιος. 41. 
Φουα] 5 ῥτὸ ἐλιὰ Ὀϑυγρα- 

ἴι.8. 220. ἐδ} 5 αοΥίδίο- 
τατηῃ ΡοΥβομἃ ὡ᾿ δὰ -“οὖ»Ἅ 
221. 

δύο, δύω. 525. 
δυσαης. »5 
δέρερσας Ὃς 'ᾳμαηεϊίαϊς., Ἀ, 

δύω. ν. 8ι νυν. δύο. 
᾿ δωρεῖν. «τὸ. [Αοἰϊναγη ἴατα 

ἀϑυγράν! Ἡοπιοιιβ, 5] 
ἢάε5. ΠΡ Ἰὼ ἂς Ἡοχηονῖ- 
ἃ Ροῦβθὶ, υθπὶ αἰϊὶ {νῖ-- 
Βυσης Ρἰιίατοθο, αἰϊὲ 
Τ᾿οηγ βίο Ηδ]ἰςαγ 56 ὴ- 
δὶ, Ρ. ΧΙ,. οχὶγ, Βεκμει.} 

ΡΩ 

ἔαρ 5γηϊσεδὶα μαζί, “55, 
ἑαυτοῦ ἀὲ ρέτϑορα βεουσάδ, 

505. 527. 
ἑβδομας εἰϊοϊ πιάτα ἃ Ργαο- 
Οθτεβ80 ἑπτά. 110. 

εἰ φαμὶ ςοαϊποῖίνο, οά. τοῦ, 
“18 οαθὰ ἰπἢηϊίνο, 180. 
[Ουπὶ Εοτίρίἀεἰ5. σοπιρᾶ- 
ταηδα ἔϊοιμορίοα Οανγ885. 
ΧΧΙΨ. 5γ8 ἜΝ αθὶ ρᾶν- 
ἀἰοῦϊας ορίαπαὶϊ αἵ γὰρ 
ἐαδετη τϑιίοπο τόσυηὲ ἴπ-- 
δο τἰναπι ἐποίσει τχοτηϊ-- 
ταῖϊνο μανεοὶρ.} 

εἰϑίζειν. τά. ; 
εἴκειν εὐπου, ἐξ τόπου: οί. 
εἶναι. ἰὰπτσν ἡρμεδ ἴω, 
μὰ εἴῃ. ιγ73. 5538. εἶξιεν. 
ὃ. ΕΠ ροῖο οὐ οενν!,25, 

᾿ δηημεῖος ἐπηρογαιϊίνὶ. 197. 

: ἌΚΘΕΧ. ἽΝ ΝΟΥΤΆΑΒ. 

χὴν 8.80], Δ Ῥιπόμα Θὲ 
Ψ. τἱ."..- τῷ ἔοτίε 

Βιδος ΕΠ ρ515 βὲ-... ἯμΙ ο»- 
᾿ πϊπεῖ, αδὶ πῆ ξάπι 

γα: προνν ζώει πε τὴ εὖ “ΡῬοπίϊιβ᾽ 
εἵνεκεν ἂτν ὅπ ϑδθῶδ ἰοουχ 
Αὐπαινῶ ϑοδι χη: 

ἰ. 4: μόνος." 158.ΌὉ 
εἰς οἱ ΦΩΝ οὐμῃἴαδβα., 
εἰσαφέφενθαοι ἰ. 4. ἥῆρν, 
ι σϑαι. 05... ἐπ ε΄ ὑπ ΑΩ. 

εἴσω εἰ ἔξω. - 
ἐχ εἱ εἰς οομαβα. 574. 
ἐκ οἱ εὖ σοπῆαδα, 585... 
πὰ ἀς ἢδο φοιΐ 

εἰς» ἀῤῥγὕμι 

ΕΠ ΡΜ φαγὶ Θαΐε 6 8ε- 
ἀλκαῖς υταιϊίοπο, 
ἱερά, 458. νενδὶ 

τὶ. το. 86- Ν οὐ. αἱ 
42. τοῖς βορ οιεῖαο, πῴο, 

θ0γ7. Νἰδὶ ἕοέιε 
ιξο ὑημέσον αὐ 

ἐμ ΟΣ 

γε ῖϑν ὑπ ΦῚ δνοτοι 
46 θ08. εἱ 
ΘΟ 
τι τ τ τ ΟΓΒΌϑ. φαρι ει 
ἔξ. ΡΓῸ μᾷ Ῥϑτομι μερὶ βαηὶ 
Βαρόμπαϊ.} 

ἔμβρυος, ἔμβρυον, "ὦν 



ἸΝΡῈΣ ΙΝ ΝΟΥ Κβ. 
ἔνδοϑεν, 
“56: »ἦδ, δ ; 

ἕνεκὰ,, ὕνεχαι, αταροὶ ἐϊ5 
Ῥαχ σα 8 ΠΙοΟομ θοῦ. πιβὶ. 

. 470. [Ἐπίαπι ἴῃ “Ὁ᾽ οὔγοκα 
Ῥυΐο ἀμ88 ρατ συ 8 Τά πὰ 
δἰ: Ἰοδοΐεδ ἐ ἔς παραλλή-- 
λου Ῥοβίϊᾳ8. 6386. 
τορίος. ποτα οὐπὸ [ο-- 
οοἶκίο βουίθονε ὁϑούνεκω: 

: ἀύαπι, παι, ἀοιίοὶ 

ἔνδοϑι. “56. 539. 

Ἶ πὸϊ. ἸΛΩΝ ἀλνθα. 
᾿ Χο 80- 

οἰ Οἡ ΓΗ Ἅ0,} 49. 
᾿ ᾿οὔνε ἜΝ ΤΙ. δίορμα- 
σ8. [η69, Τὶ Ἰ. ς,-τλοά. 
Ἧ Ῥὸ τὰν «αἰτᾶτο, οἰΐατα 
ΤΟΣ ὀϊι οἷ, (01, 858. 
Ποῶὶ εχ τΑΩΡΕν ἴον 

ἱ τοὶης ὅ3α.. ἔρλ τὴ ΙΝ 
οἵνεκ᾽, ἐκτὸς αἰτίας Ξυρδῖς. 

. αηδ6 οομἔϊηπο 88- 
Ὀπηΐαν, πάντων ἐἐφά--" Ἢ ᾽ ί 

- ἐμ ποὶ τετολιηκὼς ἐ ἐμοὶ, 

σαντα Παβοηῖ; 'Ὥδτα 
ὟΙΘ. Ῥεδοροβἐἰοηἶδ᾽ “τὲ 
Ῥονιϊιοι. οἰίατη δά ΠΝ 
ΕΣ τετολιηκώς. 

Ἰηΐγοστιοιδ. δος 
ὁτηᾶ οϑὲ ἴῃ γεν} 8 οὐτὰ 

προ σὺν ξοτη-- 
ἃ ἰχπαπῖο, ταν τι8 

ΟΥΠ ΡΟΝ. 5 οὔ Πὰ 
: αἶ θτιϑ. 1). 
πο πα. ἴῃ 

ἀδν τὸ δ: 
ἡ νὰν καὶ τε δῆς 

ἐάπε, Ἐϊγπια]ορ, Μ. 
ἔετὴν ἠδ, ἴῃ. συμ βαῤόνδται 
χαὶ ὀξύνεται τοῖς ἀρᾶξνι- 
κοῖς. δὰ ἀαοπὶ Ἰοδιπλ 5 0]- 
Ῥυρβὶ 8. ̓ς 41. 0: ,: 56 ῃ- 
5}5. 6βὲ. ουμβαρυγνεται καὶ 

Ου1-. 

Δῃϊπηδ  γογδίθμπο ς 

901ι 

συϑοξύνεται, Ῥτδδροοίεο-: 
Ὧδ ἴπ αῤτοσιδ σορητηδῖο 

διδαπάϊία. “ΟΡ ΒΟΣΊΤΩ 
οὔὐτῇὸ ἐκ ἐπ εν θνν 

ἢσς ΤΈΡΟΣΙ ΘΧΟΙΠΡ τ. 
ἘΠΟΥ ΟΡ Οάν55. ΧΧΗ. 
80. ὕσσα τοι ἐχπέποται καὶ 
ἐδηδοτᾶι. ἐν ἐιἐγάφοισιν. ἢν. 
6. ἐχπέποται καὶ ἐξεδη- 
δοται. 7 

ἐντρέπεσθϑαοι. δι." 
ἔγντύειν, ἐντύνειν. τ," 
ἑξαπέσας. τάν, Ἔδῆι 
ἔξω εἰ εἴσον δουι ἃ. 7. 
ἐπαινεῖν. ἴ)6 ἔοσγτωα ζαϊανὶ 

δεν. τοις. [ππλπιαιὲ 
ἔογιατη ἔγοηχιθη η πε 
ἔνῖ586, ἀόσοηὶ σευ α α 
αἰνετὸς εἴ αἰνητὰς: «μιο-- 
τατὴ ῬΟΒΟΥ ἢ5 ἐδγεδενα. 
ῬὨΐὶ ρανρατῃ στα ΛΗ. Ῥίη- 

τ᾿ ὅλτοδ ΝΘ. ΨΉΠ. ὅδ: αἱ- 
ῥέων᾽ αἰϑητά.} ἡ 

ἐλϑεηλλιάμέρα 72». 84, 
πεὶ Οὐδ οοππποἰΐνο. 00. 
ἐπεὶ οὐ ΟῚ ΒΕΤΏ ΡΟΣ οοδ-- 

Ἰοδοπηὶ ΡΟΓΒΥ ποδί η, σέ. 
οἰὸς τοῦ καί. 88, [ΡΙαίο 

ΧΙ. Ρ. 10. ΒΡ. ἐπεὶ 
τοιγε καὶ ρθϑως αὐτὸ ὁ 
ϑεὸς εἶπες ἜΚΚοῦτ5. 40- 
αἷς ἐπεί τοῦ καὶ --τ' μὰ, ὥ; 
Ῥ- 454.) 

ἐπί. ἐφ᾽ ᾧἔ γε, ἐφ᾽ Κῶν ἫΝ .. 204. 
εὐ ξαξδν δὲ “περὶ. φρο δεβον 17. 
Τνάη δῖν ΣΕ ΌΕΝ »Ἐ- 

:ἐπι ᾿δέν.. τθάς δ : 
᾿ἐπιπάγμν νΟχ 0 ἢ των 

β3έ.. το τὴν: ἀν; 
ὑπιπειϑείης δῦ. ΣΤ 
ἐπιφέρειν. ΤῊ μος 
ἐρατὸς βαρόῃ φοτταρίυτη. 

᾿ σον ΧΕΙ 

ἐργάζεσϑαε: ἐργάραϊο, ἰρράον 
εἰ ἐσᾶιο. τάν, 
ἕρκος ὀδόντων. τιον. 

τὲ 



ᾧ, 

εὐ 
δ , 

κ εἰ νηί, ἃ Ἄνας 58. 91. 
οἱ. δὰ Π ΡλθΊΑς ἩΣΕς 

ἂρ, μἤρρες γεῦθ. μ. 508.]} 
ἥερον εἰς. 138. 

ἕο δὴ ἀἰβαιτηα δαραενίξ. 
- 310. 
εἶ “1 ἐκ τοπξιδᾶ. γ΄, ἐχ. 
εὐάήε. 

εὐθανασίά. 578. 54. εὐϑανα- 
σία εἰ ἀϑανασία ᾿φομδιϑα, 

8, 
οὐδὲ δὲς ιδά, ᾿ 
υγίμιάξῃ, ὃ, 7: 88, 156, 

ἿΝ εἰ ἔστε σομπνμ Υ. 

ΓΎΑΤΝ 
εὐτράπελος. ἢρὸ ᾿ 
ἐφίσσασϑαι γαῖαν. 5. τι 
ἐφεκνεῖσϑαι. 3) 
ἔχων. δ ὦν. ΩΣ 

ζ΄ 
Κα Ῥυϊτυᾷ Ργοὰιυοιᾶ, 

.- 

Η. 

, σογγορίμχη. 1585. 

ταῦ ἐϑὶς τ. Ὑ51: φοντῖ- 
ὲ ἀνϑρώποις κατὰ ἤϑεα. 
Γ τι. Οὐγ55.. 

τ δοηΐ, ποῖν 
χ “56. ἐξ ᾿45.}}} 

Υ 

ἈΝΒΕῈΝ 1Ν ΝΘΈΑΣ. 
οτούοξας. 50. “" ν -: 
Ἡ δ είοάιι. ἂν ΕΥ̓ ἐουὰς 
ΕΞ 8... ἘΠιρεῖς. ότι 5. 

τις ἤϑεα. ἰἰεῃ γα" 5: Υ. 
μεμνημένον. 

ΟΣ 31: 35. 181. 179. 

᾿ ἴν μὴ δ ἈΦ 

τον 3 
» ἐ ; ἐ 

ϑαλία. ι80. ων 
Τπδημι νι ὙΜῚ 8. Ὁ. μὲς 

ΓΑ 

αὐ ηρτμ, Ῥαιεία, δέ. 
ϑηροφύνη. 4. ᾿ς 
ϑνήσκειν. ἀομην α 

ἄναι, πὶ ᾿ 
ἐμρχεςξ ἤργψεν.. ᾿ 

547. δεμᾶϊ. 
ϑνητὸς, πιογίϊειδ. τή. " : μι δῃὰ 
Ὑλμ ἀϊάος.. 17. τς σοὶ ὍΝ 

τῷ Ὁ 

1. Ὶ “ἄσε 

ιν Ὑ ἀλη, 

δαὶ ἌΝ τῇ 
ἐδηδναμν. τῆς ἰὴ 

τ ραο ' 
ἄθπὶ πὸπ οὔ 
ϑ.μο]. «ἀίη, Ν 
τᾷ, δύ Ἷ 
ξεὶν. μίλῳ ὡφβκοὶ ἬΝ ἴὴν 

ἵρηξ. 221, Η͂. “νην ἊΝ ΟΕ 

οτος. 



ἸΝΡῈΧ Τ᾿ ΝΟΤΆΒ. 
δὸς, Ἰσοῖ. 58. ζοὺξ δὲ ὁἷοῦ 
-ὐδοηξαβὰ: δὲ 
ἴσωξ, φαρίζεν. 30. 

ὥρωωδ νἱβ δὰ φγοάδυςθη- 
"τα. 27. 

χἀϑικνεῖσϑαι. 455." 
καὶ γὰρ Ῥοδιίροδίξαμι. “40. 

πολ βν" "εξ οὐξ᾽ ̓δοηξι88. 50... 
καίνός. εἰεέ τὰ καινὸν οἷς. 79, 
ἀαχέῤχατὸς. 546, 
Θά Ππεαολινδ. ν. βαργὰ 8. ν, 

Αογιβειϑ.; “ἡ 
καλύς: ῬΑ ΟΝ  ΔΙς 8. νιὅ11. 
τ ὐγμσα μη παξατίϑε ἐσδαις 

ΠΟ Ν ̓ χγ. νι 
ψΕγ »ἑσσάμενος: αι. 
πεῦ, 'ὠσς. 21. 56. 

κεῦϑθὸς. ὌΧΙ. Ὁ ονὰ 
λεφαλῆφι, πρελῶρα. 257. 
“Αήφινθϑος,, θο. 
χῆρυξ, ἥηρυξ. ὙΘ;: 8: 
κιχάνω. Ὁὲ ἀαθπμνν ι:- 
αἰ τϑη: Ἶ ᾿ 

᾿ητήρ. .3 Ἂ 
᾿ Ὀαδς Τῆς ΠΠΝ Ὅδ. 
ῥορ. ἄρσην. ἰδ." 

ἔργΦΣ, αὐπνδ αὶ, ἀϊεϑοσιῖο. 

μοβρς τ ον. ΠΝ Ἡ. 
᾿ς ̓  

πχων Ν {ΠῚ ς 
πρέξοσων,. ἀρέσσῶν. χδ. 
κτᾶσϑαν Ραβδίνὰ. οἰξαίῆοα- 

ἰίομς. τάδ. 58. 
κυδνός. χαϑ. "΄ ᾿ 
κυδούς, ὅ5 5... κε 
κύλιξ 5 8 μα δ δυί 58, 
ὙΝυλὰ ἐπ ΑἸ κΙ Δἰς ὕραθάν. ἢ 1. 
ν. 5. 

"ἀκράτους πέγομεν Ὁ}. 
υργία..ν.: μθμυ: 8. μελες 

δῶναι. 

βου δ ἀπτὰ Τ ἃ ς᾽ 

363 

. κωλύει»ΥὙ ἷἴς ἃ κολάζειν. 
μετὸν φὴς τρλς 

“. 
λάνϑάϑειν. λελησμένος; ᾽λε- 

λασμίάνος. “187: Ἀπ εθμα 
βογίδηι Ράμγαϑὶ ἱ ἀπάτα 
τεδαϊδογάη! Η. διορμα- 
πὰδ οἵ ὙΝ ΤΠ  ὀ Τό ττιθ, απ 5 
ϑϑοιία5. δϑδὲ αἰδοίου. 

λείπειν. Ὧε δορίβῖο Ἐ ἃ; 
ν. τάδ. 

 βύη ἀξί τι. καινὸν εἰς, 

7 
τ δες ἐμὴν οτώξοον δε- 
την. 

λιτουργὸς. ὙΠ 
Τιοπρήπιδ. 88. 
Τγομγρὲς ὀγαῖου. 80. 
ὑμαίνεσθαι. 1)ὲὰ εοδϑιῦι- 
οἰοὴὸ ἢ. Ὑ. 518. 

λωβᾷν. 155. 

οὐ ρ δοδηνθος 
ΜΙΑΘΥ οἰϊϑυστιϑ δ δ 115. 1οϑ. 
μάκαξβ. τθ0. 
μεγακήτης. τά. 
Νοραγα. δά. 
μεϑιέναι, μεϑίεσθαι. ̓ δῇ. 
ἀιελεδῶνοαϊι, εμελεδῶνες. ᾿χλὸς 
Βιατα αἱ Τπςρορπίαν.δρὅ. 
τιδ] μη μελεδώνας. ἰΐοτη ἴῃ 
ἐγαστιθαῖο. Ογρτίοτιμῃ, 
«ποά βόκκογιι5. δῷ ῦτα 
ψούβανη οἰτϊαντε,7}: : 

μελετᾷν τινος. υαῦ. ΤΌΎ.. 

᾿ς ΒΟ, δ Ρίπαανί ΟἹ. ΎἹ. 
6ι. 6 ΧΙΝ. 5.6... .Νόμι. 
ΨΕοι. εἰ ὙΠ|.52. Τφεῖται. 

ΟΝ  θ6η ὶ 
βαρ. Βαῖι μδμνημένοθ» 

ΑΥ οΙραι, οἰαδαθο 480 - 
δὲ Ὁ. ΕΝ 801 θη 15 ἐδ 



"οι 981. 650. 075 - 
ἰφαι, 273. δή. σύ. εν 
᾿ ἡμετέρης. μεμνημένος, «ἐὲν 
μι ἐργάξευ, ΑΡπητ 
ἀαυίοσ Αὐβοῖν Ἰυ5 (ιοῦ εν 
6γὅ. 54. δοϊγαϊ. ΑἿ. πὶ 
τοὺς τεκόνταρ. πανὸ 

μεμνημένος, ἀβίμός ἢ ἐπ 
ΡΝ εὐχτξ!, μῃδαμῶς.λάϑη. 
τοι ἀεί βοα ΕΙΣ Τὸ 

ἢ 5. ὙΠ, ἥντος 
τϑ. 

ἑταδιδόναι. 
ἀμϑεέχειν. κϑ 
μέτρυν. κατὰ μέτρον. τθῖ, 

νοίὰ μῃ απ ροιαινοὸ 

ἀρ τ πα ι58., ΓΑΕδο 75 
Ῥγοηι. 585. ἢν, μηδέ συν 

“ικρελησάτξω, 1 οὐτα εορίαι-- 
οἴϊνο ῥ δοδοιεῖδ. τ τό8, 
οὐδ ἤαϊησο. 5:8.- μτας 
ον 5. ὃ... ο.. ΤῊ, 

«οβερεβμηδὲν ρα ἐραρην 
μητρο μη τῶρ. 110. 
μηκροτάτωρ. 120: 
μικρὸς εἰ ὀλέγος ἐσυιρα. ϑιῦ, 
ΔΙ δ πεδ. οὗ, 
μοῖραν ῬΝΝ ἀρμιεραίααι. 

κιϑ.., 

μόνος ἱ, « ἐἶφι αὐαι ἡμόνῷ 
[τῶν], ὅσα εἰς. δρᾶ, 

εἰἴμον ἀμρϑαὶ 
ν Ῥαταβοξίοιπι, 5. ὃ. 19. 

«αἵ. 05.. ἐδ}. Ὲ 

ψαῦὸν ἩΜΒᾺ κύχον ἡ 
“8 

᾿γεύφρων, χ8 
Νραιγα οὐϊουνόναας. 9. 

Ἔο δο. Ὧ8., δο, 
τἤφων ἄγ. ἀμ ὐμα δ γώνι, 

ἸΝΘΕΧ, ΙΝ ΝΌΤΑ 8, 
ε ἴοοο πηρογδειτιὶ 58. ̓ 
ἜΣ ΓΑΘΘΘΗΙ, δακοονς 

ει οἷς μὴ "ἀλλ᾽ 
Σ ὄνοις 2: 

ἡ «α΄ ἀᾳλαιρεν ἐκπὶς Ψ τῶν 

τὰ. Νααπιδοι. ΜῈΣ 
δἷο δορί ββίιηθ. υτη νυ Ραβν. 
βδιϊνιιβ ἐαμροτν Ἧς τῷ». 

αἶτο ὁ 
μοϊηῖπες 
διεοϊάϊθ5ε, 5 
Ἰνογὶ5, 5ἱ οοὐτα 
εὐτὰ πιεῖ {Π|8 
ΓΙ ΑΜ ἢ 
ἰανὶὶ γί ξονῦ, Ρ - 

4.1.5 ὸ ΜΡΕΗΣ 
πα Ὑ Ὴ Ἀνὰ Ἡς 
εἰ}, χα ται Ποπιθγδ ; 
εἶεν. 45. Οδπ 
ἀδὸ ; 

“δὲ αι. ΓΝ ἴ ὡς 

νόμος, ̓ οαπέεμα 
νύμφα. 18ο. Γᾶ τὰ 

ΠῚ ἢεῖ; ακχϑολι να ἰάαν 

ἐρναμ νάνι γώρήμος δὴν δῳ 
ΝΎ ἐὰν 

Υΐ αϑοσῷ), 

Ἡλδο τον ἐνῷ. 
ἤδοιι 
ΣΝ ἣν οὐνὶ 

ξεν: ἡδόνμ ὡνονὶ ονοδόκο,,Ἤ ἄκρον 

ἐδονοηῖην, σον. 
᾿ οἶδα βιιρ Γαδ. 

. ἀἰνογαχ εἰς. ἀνιλερῦ 



τὶ Ἵ Ὗ 

ὅ, ἢ, τὸς τρφον ἀὐεϊσα!! ἰῃ-- 
ΒΌ]ὁη8. ἀδ.. 

ὕδε, ὁ δέ. “χα. αχά. 245. 
ἄδα 345. 7), 

ὅ9᾽ οὕνεκα. ν: 
τ ἕρεχα. 
οἰζυρός. τι: 

ἩΙ͂ χὴν. 8. 

Ὁἶχος οἴ." οί, ἀἰρορεήια.. 
Ἴ: 

δ άγος 
οἷος ἐλ Ἰσὺῤφ ἐδλξίβα, 526, 
ὀλίγος δὲ μριρὸς ἐδπξάϑα. 516. 
Ἡοπιο άδ. δ. 2:1. ᾿ 
ὁμῶς. 8. πα οὔ, ἀἈ. 

Ολγϊοποχτίπι ΔΡΟϑ ΟΡ Βυπι 
᾿Ῥαββοσάμη, χροῖδ, Ἰοη0 518, 
ἊΨ γζ 

ὀπάξων. 40. 07 πὸ. Ὑμεημι 
Ῥίᾳηιιϑ, τοῦς 

ὀμνι Ἀ5115 ἴῃ Ἰηϊορροβα- 
εὐ» τ5 β1..6 ἄν. 109, Ὁππὶ 

δ ̓
 

ἀπ 
δμμὴ, οἵ ὀργὴ, ὀοηἴαρα, 10. 

εἰν ὁρμὴ φοηἴαβα, 10. 

ὅρη “ ̓αἰαπτηαῖο α ἵν, 

ὩΣ ὁρι ἡ. 70. [5ξο!. 
- 8. ῬΙπάὰ δγὶ Ὁ}. 1, ὙἹϑ. 
τ ρφνῆ, ἡ ἢ νῦξ, βαρυτόνωξ: 
ὖρ ρφνὴ ὁ δὲ νυὺξ ΑΕΗ τοῦ 

ΠΥ νι ̓ ̓ἐπιδεεικῶς; ὀξύ- 

δ ΓΝ ἐμήδέμι ἐϊ τιρι 86. 
ἔπι ῬΙα οΥ 5 Ἰοοο ἐομι-- 
δ᾽ νὰ ἤππς ΧΟΠΟρ Ομ 5 

ο. ΕΥ̓. 10, Ἐγὼ δὲ 
χαὶ τοῦτο, -, γοῦμαι Ν ἔγα 

ΐ τεκμήριον, ἄῤχοντος ἀρετῆς 
εἶναι, ᾧ ἂν ἑκόντες ἕπων-- 

ΕΥκν τῳ Ἐν τοῖς δεινοῖς 
παραμένειν ὁ ἐθέλωοιν 

ὅσος. ὅσα οἴ. χδ]αϊαπι “δὰ 
τ φα εἴς. το... 88. Εδοῖο- 

ἀὰβ ΕΥΔρ αν Ῥ. 15. Ῥορϑαι. 

ΠΙΝΡΈΧ. ὙΧῚ ΝΟΤΑΒ. 
ὀψῶυ! ἔσαν μύρμηκες τοῦ 

“φϑὺς ἄνδρας ποίησε. ἼἼ 
ΠΟ ἰϑ8 10 ϑαγάλπορα!! 

: ΦΡ᾿Εναπητηϑίε 41} ΠΥ ΎΤ 
. ζαῦτ ἔχῳ, ὃ σ οἱ ἔφαγον ---, 
Αἰ τόὐσσ᾽ ἔχω, ὕσα 

͵, ἔφαγον ---ἢ 
ὅγε ς- φοπίιῃ οἷ, 80. 
οὐδεμία, οὐδεμίη. ἃ. 
οἵνεπαι ν. ΒΈΡΙ ἃ 8. ἕνεκα: 
οὗτος. καὶ ταῦτα ᾿ καὶ. ταῦτα 
μέντου, 37. 56. 

δὺ ἐχὶ β86θ6 ΤΟΝ ερατατα. 5 507. 
ὄφις Ῥυϊονῖ. Ρνοβαοιὰ, Ἔ; 
ὄφρα τε. θ5. 

Ὗ 

ὁ 

παρ χαῖρον εἰ σταροὴ καιρόν: 
χδ.:-.} 

“παρατρίβειν. 58. 
σεαριδεῖν οἱ ΤΟΝ, ςοη-- 

ἕσβα, ζ28. 
Ῥαγίίθγ. 22. ; 

παρμόνεμος, πάρμονος: 18. 
Ῥανιϊοίρια δὶ παϊηνατι ἴπ-- 

ἀπιονυξ. πιοχηϊ αμην, ἴπ-- 
οἰϊηα! οι ποθ αμα ἑν 
ἰδηὶ. "47... 0. τὐρογθλη 

πάσασϑαι. τῷς νι τ τὰ 
πάσχειν." ἢν τε πώϑω οἷο, 88, 
πατρομήτωρ. 120. 
πατροπάτωρ. 129, 
περμεῖν: ὅ57. 
περοῦν. 527. 
περίδρομος. 45. 
περιϊδεῖν εἰ παριδεῖν σοι ιιθ8. 

ὅθ, ." 

περιτρέπειν. χθ. ΟΣ (ἂ] 
Ῥιπάατμδ. τ ϑργα ΑΝ πὰ 
Ν ̓ ἐκτράπελος, ΐ 
σιστῦς. λᾷ- 
Ῥίαίο. χάϑ. τθ9,. αϑός 
'πλέον. τὸ πλίον, δὲ τὸ “πλέον 

σοι ἤι5ἃ. δ. 
ῬΙορὴ ἀϑ πὶ, 47.. 56.. 1512. ν- 
πλοχα μηϊς." 71: 



δεξιὸ δ τὴ νω τ τ 

τε, ᾿, ᾿Ἀδεκἑλόῥη ἕν 
᾿ εἴ 

γε 4πὶ ρα 
- 

ἣν Ἰδιοιιατίω. δῷ: ἊΝ 
πρός 'τερὸς εἰ "41.1.0: 

σταῖος καὶ “«τοῶτοξ καὶ "ὦ 

»ὐδδδν, τὰ πμρμλνορὶ ἀοχάο- 
Ἷ ὅδξ. 257. 
πῷ ἀρ 8} δῖον οὐν- 

γ ΠΥ Δ ἘΝ, Ἅ 

ς ΓΗ δὲ 

ῥίπτειν, ΦΑΎΤΟΝ, "3 

: ΩΣ 

Σαλα; ναφέτηε,᾿ ̓ χωαμθνς 
εξ. .ι5, , 

ον σὲ τος 
58. 

διπιονίαεα, α. ἱπίῥα, Υ» Χ γᾷ 
ἃ 
πρακ Ν χαφοϊιαίε “Σίσυφος. 

ν. 4ο. 
; σνώπτειν δικελλῇ, οἷς. τἢ5. 54. 
ἌΝ» ῥιδεῖ Ῥτνοδαριᾶ, 7ιι 

δοκμβεο: ΕῚ αἰϊααϊὰ, ϑετίς. 
Ρϑεγίι, αγὖὸ." 

ΤΝΘῈΧ ΙΝ ΝΟΤ ΑΘ. 
᾿ς 

ἜΝ το ΟΊ ΩΓ πρυδν ; 

δοιλαδιτὰν βογρ γον ὧδ ἴεβέ. 

ΟΜΝ ὃ. τπτὸ. [Ῥοβίος 
εἴοτοπὶ δ ἰνο εὶς Ἰοοσῖιην 
᾿αὐδά περᾶν! τρυΐαη ἀν, 
8586, ποῖ" ἴα ἰπε Πρ, 
ἥν ̓" διΐαν ἤδετηα βογὶ-- 

δηλίαπδο ἀπΐδι 
ΣΙ δεῖ ςεὶ βουὶ-- 
δε σοὔνεχα, ᾿ἄυοιη- 

πλεύε- ποδυρᾶν 
μττττῃ Α 

ἔν ττδροβνοῦα Ὧι. σας ἰσστῃ ᾿υφέξυ τ 
4“ Αὐϊς ἢ ᾿ 

ἀν δοδμεη ΠΩΣ 19:, 
πποταμι ιϑὅ:. Ρ 
μϑ τ 

᾿ς ΥΣ ὑρωβα 5. «Σ οὐκίρν 
“ἜΣ 

ὸ ρ- 
δὶ Τόσα ΠΌΝΟΝ ἢ δ ἢ)-- 

ΓῈ5 οὶ ΗΝ καρ ὐδε ἰδία 

ΠΣ ὶ οἰανωμ τὸς ἐδαδίο, τὰ ἶ 
αὐϑτν κεαα εν: τὲὶ 
χηφηι το, ἴῃ 
86. Πυλῶν ΦῸᾺ 
ἁὐάίοηα ἐδὶ.. 
παν ετος μερίς 
ΤῸ ὅτδθοθ ρογάοοιν 
δἰ πὴ τὰν ᾿ ᾿ 
ρα τοὶ ἰ 

ΟΣ πον ῬΙ Ῥν ΧΕ Ψ. 8. Βίρ. 



σοιρίας τῆς τε σεαυτοῦ καὶ 
τῶν νῦν ἀνϑρώπων. ῬΊεπα 
ΤΟΘΌ 0. 8: σοφίας τῆς τὲ 
σεαυτοῦ δαὶ τῆς τῶν νῦν 
ἀνθρώπων. ὑ 
ζαϊ ονείαν., 81 415. οΟρτι- 
Ια τὲ δὰ σεαυτοῦ τοῖε-- 
ΤΟΏ5. ργαδροσίίαπι φοοῖ 
δίίας ἀϊσούοὶ, Παήπθ ΠΟ 
ΟροΒ ογαΐ, αἱ ἴῃ ῬΒΙ]6-- 
γθηἶ8. ἔγασιη. ΧΙ]. ν. 7. 
Βτιηη οἰκί. αἰζογατα. αὐ !-- 
ΘΗ τ ἰπβογογοῖ (ηοΐὲ. Ῥ. 
570.). Ῥαμιγαδὶθ Γγάρτι. ἢ. 
νυ. ἀ. ὃς τ᾽. ἐν δαιςξς καὶ 
ἐν πολέμῳ -- Οὐδ. Βῖς 
ἴδπν Ῥᾶγαχη δὲ λογέκος, ταὶ 
οἰοοὶ τὲ ρογίμεγε δα ἐν 
δαιτὶ ὨαΒοαΐψαρ. ἢος ῬΓῸ 
Ἔχϑρ]ο. φορυΐαοζρεδο- 
φοβίϊαο Ὁ ἴμ ρ]δθηᾶ 
ογαῖϊο οδὲ: ὅς τ᾽ ἐν δαετὶ 
χαὶ ὃς ἐν πολέμῳ ---. Ἐο-- 
ὅθ. τηθ 00 ΑΟβςΥ̓μ8 
Ῥγομη, 480, 54. οἵτενέξ τὲ 
δεξιοὶ φύσιν ," εὐώνομοί τὲ. 
ΓῸ χαὶ οἵτενες εὐώνυμοι. 
ἰπδαῦηβΝε. 1. 46. εὖ 

χε -παϑεῖν καὶ. ἀκοῦσαι. 
Ῥίεπο: εὖ τε παϑεῖν καὶ 
εὖ ἀκοῦσαν. ῬΙαϊο Ἥ. ΧΙ. 
58. ὕπε τε οἶσθα --ον καὶ 

ἐπεζετήδευκας.---ἰ ρἴεπδ: πα 
παὶ ὅτι ἐστιτετήδευχας. Α6-- 
᾿ΒΕὮΎ 5. ὃ. ς, ΤῊ. τογό. 
56.. Βτ, ὥσπερ. ἐδ “πόλις 

᾿ φραὶ τὸ δίχαιον ---. μῖοπο: 
-- καὶ ὥςπερ τ. ὃ. Ναϊ- 
ἴασιῖπ δαΐίεη. ραγίϊιτα 

- ΟΡαἰΐο ΒΒ ἐγοσυθη ον ε8 
δπη1. υϊβηγοῦ ἢ ἰρ868, 
Ψπᾶ ΡΡΔΟρΟβι  ΟὨὩ,. 
Ῥ]αίο Ἴ. Υ, Ρ. 80. ἔν τε 
σελοίοις καὶ ναυσί. Ρ. χ95. ἔκ 
φε --- τοῦ Πειραιέως καὶ τοῦ 
ἄστεος. μἷεηο: καὶ ἐν 
ναυσί, εἴ: χαὶ ἐκ τοῦ 
ὄδεεος, Α4ά. ποῖ. ρ. 456. 

δ π 
ὯΝ: 

ΙΝΡΕΧΟ ΙΝ ΝΘΤΑ5. 

τὲ υυι]ξά πε" 

907 

δὶ ἀποᾷ 5οτὶρϑὲ ἂς Βυιμι-- 
ὑκίο, ἔογίαᾶβθβθ. βογῖρ8ὶ 
ῬϑΏΠο οαἰάϊι8, ἴΙῃ δὶ- 
τρορ ἀϊ5. αὐϊάσῃν Ἰοςο τὶν 
φο] ον ψορ βϑ δ 
χπομε σορα]ατα τὲ τοῖο- 
τοη ήδη 688... δ) νόσοι 
βεαποηίοιῃ ἰἤροήιιθ. ττι-- 
Ἰαυατὰ ονάϊποιῃ νεγθο-- 
ταπι: πᾶ ἀπὸ {Π}8 ορὶ- 
ποία δαπὶ πῃ 8 αἰμ85-- 
ἀοπιαας ὄνου. ϑοᾷ υὑδὲ 
ἂς τερὰβ ρίζαν ἑν γ 8, 
8118. σορυ]δο ρμοϑβίϊανα ἰα-- 
Ἰοβάιιθ. φγδεροβιἐἰθῃτιηι 

Εἰ Πἴρ568. ἰο ϊ68. Θοοαγγιπί, 
ἘΠ᾿ αὶ ὀχοπιρίοσιιπι. μυιι8 
Δα ϊοημδ 118. λαμ οχιτῃ, ἀπμὶ-- 
τῷ γε, ὩΘῺ Ῥηΐηι8. ἰη-- 
ορίυβ 818, «αρτα ἀεὶ ἐη-- 
βἰ δὲ πα γασ6 ΓΘ Ώ88.} 

γελευτήν. νι τέρμα» “ἢ 

τέρμᾳ, γμοϑίτοπεο. τθάς ἔΤλπὰ 
Ἡοορονθοηαβ αὐ ΨΊ ρει. Ρ. 
145... οὕπι' σ]δανὶ τέλος 
φοπιραΐαν , Αἀ60, ἵει 
γάτι ἢ, τελευτὴν. Ριι- 
ἀαντς, Νόπι. ΧΙ. κι. καὶ 
τελευτὰν «πάντων γὰν 
ἐπιεσσόφενος. ᾿ ΤῊ 

τυϑέναι, τέϑεσθϑαι. 95. 
τίνειν, τίνυσϑαι,) τἰννυσϑαὶ, 

9. χ248. 
τρέπεσθαι ἐπὲ τὶ, πρὸς τι; 

90. 

τρίβειν. 58. ) 
τρυφὴ εἰ. τρυφὴ σοὨα88, 157. 
τρυφᾷν. Ὡς φυκρεαίο δὶ 

ν. 102. 
Ἵγτέαοιι5. Ο, 

7, Ἂ 

ὑγεία, ὑγίεια. 854. 515. 556, 
ἐπάγειν. ὃν, 

ὕπερϑεν ς, φρῃΐβ, οὔτε: 
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'πέρϑεος. ΤῊ. Θιορ ποτ Τα. 
᾿ ἦπ ΤΉΘ5. Ὁ Ἢ ς. τάδ. {.: 
Ἢ» ἐχπέρϑεονν, οι: εδὲ 

ποθ αἰνίητιπι, 
νοΐ πιυτηϊηΐ5 το απ ατοτὴ "ὁ 

“ αΠ1ὸ Βυΐα5 αἀϊοοιϊί τὶ ἀὰ-- 
εἴοτε εἰϊαῖο, Βοβονῖιϑ 
᾿Οοηβίδηϊ π5 οἴχῃ αἸτὶβ 

, εχ το βταρ ῖς, ἰϊδια κἷπο 
Δυρσίογο:,, πὲς ἙΟΥ͂, ὑπὲρ 
τὸ ϑεῖον, ἢ τὴν τοῖ ϑεοῦ 
γνοΐμην, Ῥταοῖον στη Ἶ5 
νοϊυηίαίευν. " Οὐ ο8 856-- 
εὐ δυσὶ ἘΓοσυ οἴ ππν αὐ 

᾿ δαίϊδδιη. δεῖ ἰῃ Ηδν- 
εἰ Θἤϊο τοῦθ το 
Ῥτο ἐπεέρϑεον, Ἰεροπά στιν 
δ588 ὑπὲρ ϑεόν: βοάθιν- 

ὁ τποάὸ ἴῃ δυϊάα ἐοΥ- 
τἰβοηάτιπι εοῖ. Ῥγαδοίογοα 
Ἴων ᾿)οπηοπδοὶὶς νόγϑα, αιὶ 
εβὶ Βεωποκῖο ἴῃ Δίοπο- 
5110 8. ν΄. 205... ὁαπη ῬΤῸ 
ὑπέρϑεα “Θ δίοβαρο εὐϊ- 
τῶπι 511 ὑπὲρ ϑεούς; [ἀξῖ]ο 
ἐπισηϊρίίατ, ἤδη Ἰνοΐ 5 
παϊοριῖν: αὐτηούπση. ἄτι-- 
Ῥίαην Ὅ856. δεξιποίἀοτγιιϑ 
τογϑύτῃ οὐ ἐϊὶ ταγΡ τον Ἐϊ-- 
δοΐοπι: Θνητὸς “πεφυχὼς 
μῇ φρόνει  ὑπέρϑει. 

ὑπερτερία. 88. 

ΕἸΝΠΕΧ ΙΝ ΝΟΤ ΑΞ. 

ΕΣ 
ἐ φανείη, φανήῃ. μα. 

Ῥλεϊεπιοσι, τ." βιιρτα 8. γ: τέ. 

φοῖνιξ. ἁ. φοῖνιξ ὅτι φοίνιξ. 
οὐ 2εό, 86... .᾿ 

Χ. 
χαιτήειξ.  ἘΤΟ 
χαιτύξες τὶ σνασσαχῃ, οὐ. 181. 
χαλεφὃ εἰς εἰς.».15.ὦὔ 
πριν ἕνεκα μοβίία ἐκ πα- 

ΤΗΝΕ, 
τιν πα σαν τρῶφο Οϑοχο8. αι 
χέρνειρ. 6. 

᾿. 

'χρυσέην,, χρυοῆν. 515. 
χωρίξειν. 9. 

χωρέφ. 9. ᾿ 

Ψ, 
δνός, τι, 56. 

ψυλον 11. “ς 

“2.. 
ὦ οοτγορίπαν. 155, Υ80, 
ῳ οἵ οὐ Ῥὸ; ΚΉΗΣ ΤΥ 
σἸσοῦαξ, δὰ ἢ 
ὧν. ιϑι. 158. - 

ν 

» »Ψῃ: 

ΦΙΤΊΕΠΙΒ ΠΛΕΙΥΎΚΟΡΣΙΟ ΠΑ ΒΎΣΣΙΑΝΙΣ. 

ἐὸν 
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